
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Midt- og Østsjælland 
 
Tid: Den 21.10.2020 kl. 09.00 - 12.00 
Sted: FGU-Skolen i Køge, Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge 
Til stede: Henrik Hvidesten, Marie Stærke, Ole Vive, Anette Mortensen, Kim Neve, John Norman, Jørn F. Rasmussen, Carsten 
Joost, Fritze Tillisch, Sanne Krøyer, Jesper Madsen, Sofie Haagen Schmith (ref.) 
Afbud: Rolf Clausen, Per Flor 

Dagsordenpunkt Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt. 

2. Godkendelse af seneste referat  
Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde den 08.09 
2020 

Referatet er godkendt. 

3. Orienteringer siden seneste bestyrelsesmøde 
Direktøren orienterer om relevante udviklinger 
og tiltag siden seneste bestyrelsesmøde 
herunder en status på det aktuelle elevtal. 

Formanden orienterer indledningsvis om det aktuelle elevtal, der er 
faldet en smule siden seneste bestyrelsesmøde og aktuelt ligger på 301. 
Elevtallet er fortsat et stykke under, hvad institutionen har budgetteret 
med. Formanden opfordrer derfor kommunerne til at have et ekstra 
fokus på området. Årsagerne til det beskedne elevtal drøftes herunder 
vidensniveauet blandt medarbejderne i KUI’erne, FGU’ens kommunikation 
med kommunerne samt kommunernes egne nytteindsatser.  

Bestyrelsen træffer beslutning om, at de enkelte kommuner modtager 
elevtal for deres egne kommuner og at der iværksættes bilaterale møder 
i de enkelte kommuner, så de konkrete udfordringer i hver enkelt 
kommune kan drøftes med relevante chefer og borgmestrenes 
deltagelse. 

Direktøren orienterer om, at skolerne i Ringsted og Køge nu ejes af 
institutionen.  

Direktøren orienterer om den eksterne kommunikation siden seneste 
bestyrelsesmøde og opfordrer til, at kommunerne stiller deres 
kommunikationskanaler til rådighed ift. at fortælle de gode elevhistorier 
om egne borgere.  

Direktøren orienterer om at institutionen fremover vil agere momsfri. Det 
betyder, at vi har et efterslæb på ca. ½ millioner, som vi skal 
tilbagebetale, men derefter vil ændringen lette den administrative 
arbejdsgang betragteligt.     

Direktøren orienterer om en elevtilfredshedsundersøgelse, der er 
undervejs fra ministeriet.  

Punktet tages til efterretning. 



 
4. Status på den økonomiske situation 
Direktøren orienterer om den aktuelle status på 
økonomien på baggrund af institutionens tredje 
kvartalsregnskab 2020 herunder om ændring i 
momsregistrering samt påtænkte investeringer, 
der kan nedbringe driftsomkostninger i 2021. Det 
skal bemærkes at kvartalsregnskabet er forløbet 
og mangler udgifter for estimeret 600.000-
1.000.000 kr.  
Bilag 2: Tredje kvartalsregnskab 2020 

 

Direktøren orienterer om den aktuelle status på økonomien, der er 
præget af, at elevtallet ligger ca. 80 elever under budgetteret. 
Økonomien ser dog fortsat fornuftig ud grundet diverse ministerielle 
tilskud. Økonomien skal ses i betragtning af, at vi har udsluset mange 
elever til job og uddannelse sommer 2020, hvilket giver økonomiske 
udfordringer, da vi ikke indskriver nye elever i samme tempo, som vi 
udskriver. Ministeriet og Danmarks Statistik følger eleverne efter 
udskrivelsen og laver en opgørelse over hvor mange elever, der fortsat er 
i arbejde og uddannelse.    

Punktet tages til efterretning. 

5. Status på personalemæssige forhold 
Direktøren orienterer om tilgang og afgang af 
medarbejdere samt niveauet af fravær. 
 

Institutionens IT-systemer er fortsat så udfordret, at det ikke er muligt at 
trække fraværsprocenter hverken på elev- eller medarbejderniveau, når 
det gælder hold og afdelinger. Pt. har vi tre langtidssygemeldte (en i 
opsagt stilling), og en deltidssygemeldt på vej tilbage efter fuld 
sygemelding. Vi oplever pt. en mindre fraværsprocent blandt 
medarbejderne end hidtil. 

Punktet tages til efterretning.   

6. Påtænkt oprettelse af ny værkstedslinje  
Direktøren orienterer om påtænkt oprettelse af 
et cykelværksted på FGU-skolen i Køge under 
fagbilaget Service & Transport. 
Bilag 3: Etablering af cykelværksted på FGU-
skolen i Køge 
 

Direktøren orienterer om påtænkt oprettelse af et cykelværksted på 
FGU-skolen i Køge under fagbilaget Service & Transport på foranledning 
af en efterspørgsel primært fra Stevns Kommune.   
 
Vi har fire værksteder i institutionen, der har dobbeltlærerfunktion: 
gartneriet, ét køkken (der også har selskaber uden for almindelig 
arbejdstid) samt fiskerilinje og smedeværksted. Smedeværkstedet har to 
faglærere tilknyttet, der vil kunne løfte opgaven med et cykelværksted, 
hvorfor vi ikke skal rekruttere ifm. oprettelsen af det nye værksted. Vi vil 
få et større udbud uden de store ekstra omkostninger. Service og 
transport passer godt overens med det omkringliggende lokale 
erhvervsliv herunder transportcentret i Køge.   
 
Punktet tages til efterretning og indstillingen er godkendt. 
 

7. Fonds- og puljemidler 2020-2021 
Direktøren orienterer om puljemidler, som 
institutionen afventer svar omkring eller 
påtænker at ansøge om herunder: 

• Køge Borger- og Haandværkerforenings 
Uddannelsesfond: kr. 250.000 

• Region Sjællands regionale 
udviklingsmidler: Ungeprogram – alle 
unge skal have en uddannelse og et 
godt voksenliv – kr. 1.250.000 (i 
samarbejde med Campus Køge og 
Ungecentrum Køge) 

Det fremgår af institutionens økonomi, at ministerielle midler fylder 
meget. Vi har opnået større andel af ministerielle puljemidler end vores 
størrelse procentvis burde tilkomme os. Vi er derfor allerede nu i gang 
med at ansøge om nye puljemidler, der kan understøtte den daglige drift 
og økonomi. Vi har et kig også på de private fonde, da vi fremover vil 
satse mere på at opnå private fondsmidler til forskellige aktiviteter og 
projekter, der kan understøtte vores drift. Midlerne bidrager til en 
fornuftig økonomi og går også til frikøb af medarbejdere.    

 

 



 
• Puljemidler hos STUK 2020: 
o Udvikling af praksisbaseret FGU-

undervisning på AGU: to 
undervisningsforløb af hver kr. 75.000  

o Udvikling af FGU-didaktik i 
fjernundervisning: seks ansøgninger i 
seks almene fag af hver kr. 100.000 

o Udvikling af FGU-institutionernes 
håndtering af grænsesøgende unge: ét 
projekt af kr. 200.000  

• Udlodningsmidler til undervisning 2020: 
inklusion af ordblinde i 
værkstedsbaseret undervisning 

• Kompetenceudvikling af lærere og 
ledere i FGU 2021: kr. 1.047.000  

 

Punktet tages til efterretning.   

8. Tematiseret helhedsorienteret undervisning 
og koblingen til pædagogisk didaktisk grundlag  
Direktøren orienterer om afholdte temauger uge 
39-43 og koblingen til de fire pejlemærker, der 
udgør institutionens pædagogisk didaktiske 
grundlag. Ydermere orienterer direktøren om 
arbejdet med at skabe en kultur, hvor grundlaget 
transformeres til konkret handling og adfærd 
herunder formuleringen af ti adfærdshenvisende 
løfter til eleverne.  
 

Helhedsorienteret og tematiseret undervisning er en del af FGU-
lovgivningen. I vores institution afholder vi 10 temauger i løbet af 
skoleåret, hvor almenundervisningen og værkstedsundervisningen 
smelter sammen under et fælles tema. FN’s Verdensmål 3: Sundhed & 
Trivsel er temaet for første temaugeperiode. Vi skal undervise i 
gennemsnit 26 timer om ugen, men kan godt i perioder undervise i flere 
timer for at frigive tid på andre tidspunkter. I temaugerne underviser vi i 
32 timer ugentligt.   

Bestyrelsen får en rundvisning på skolen for at se hvilke aktiviteter og 
produktioner, der foregår under temaugerne. 

Punktet tages til efterretning.      

9. Eventuelt 
 

Der er ingen punkter til eventuelt.    

 


