
 
 

Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde i FGU Midt- og Østsjælland 
 
Tid: Den 09.12.2020 kl. 09.00-11.00 
Sted: FGU-skolen i Køge, Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge 
Inviterede deltagere: Henrik Hvidesten, Lissie Kirk, Ole Vive (via Teams), Anette Mortensen med praktikant, Rolf Clausen (via 
Teams), Renata Hobel, Kim Neve, Jørn F. Rasmussen, Per Flor (via Teams), John Norman, Fritze Tillisch, Sanne Krøyer, Jesper 
Madsen, Sofie Haagen Schmith (ref.) 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt. 

2. Godkendelse af seneste referat  
Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde den 
21. oktober 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 præsenterer indledningsvis Lissie Kirk, der er formand for Social- og 
arbejdsmarkedsudvalget i Køge Kommune, som nytiltrådt i bestyrelsen i stedet for 
borgmester Marie Stærke.  

Direktøren orienterer om, at institutionen har været forskånet for større 
udfordringer ifm. corona-situationen. Seks lærere og to hold elever har været 
hjemsendt til testning som nære kontakter til en konstateret smittet elev. Ingen 
var smittede, hvorfor de hurtigt var tilbage på skolen igen.  

Direktøren orienterer om, at vi som FGU-institution er undtaget hjemsendelse 
med fjernundervisning til trods for, at to af vores skoler er beliggende i to af de 38 
kommuner, der nu bliver ramt af myndighedernes skærpede COVID-19-
restriktioner. Vi følger situationen og udviklingen tæt og følger naturligvis 
myndighedernes anvisninger.  

Direktøren orienterer om, at vi dags dato afholder institutionens første prøver, da 
sommerens prøver blev erstattet af standpunktskarakterer efter ministeriets 
anvisninger. 

Direktøren orienterer om, at vi har gennemført elevtilfredshedsundersøgelse på 
vores tre skoler. Vi ved endnu ikke, hvornår og hvordan vi får resultaterne 
præsenteret fra ministeriet. Vi igangsætter en APV i starten af 2021 og forventer 
at kunne præsentere denne for bestyrelsen i første eller anden kvartal af 2021.  

Bestyrelsen besluttede som bekendt på seneste møde at etablere et 
cykelværksted på skolen i Køge. Direktøren orienterer om, at vi forventer at starte 
værkstedet op i løbet af februar 2021.  

Direktøren orienterer om, at institutionens udvalgsstruktur hidtil har været stor. 
Vi har igangsat de væsentligste udvalg (SU, AMU) og er ved at evaluere, hvorvidt vi 
skal slå nogle af de yderligere udvalg sammen.  



 
Formanden supplerer med orienteringen om, at FGU’en som sektor er kommet på 
finansloven med 30 millioner kr. til understøttelse af det inkluderende 
læringsmiljø. Derudover er FGU’en tilgodeset med yderligere tilpasningsmidler. Vi 
forventer at anvende langt størstedelen af midlerne til at styrke den 
specialpædagogiske støtte (SPS), som vi er forpligtet til at yde.       
 
Orienteringen er taget til efterretning.     

1. Orientering om de bilaterale 
møder med kommunerne 
Direktøren orienterer om de 
bilaterale møder FGU-
institution og de fem 
kommuner imellem, som 
bestyrelsen på seneste 
bestyrelsesmøde traf 
beslutning om at afholde.  

 

Ved seneste bestyrelsesmøde blev der truffet beslutning om at afholde bilaterale 
møder med kommunerne. Direktøren orienterer om, at han siden har afholdt tre 
ud af fire indkaldte møder i Ringsted, Stevns og Faxe med deltagelse af 
borgmestre samt ansvarlige kommunale direktører og chefer for området. Det har 
været konstruktive møder med fokus på, hvordan vi i fællesskab kan nærme os 
det estimerede elevtal fra den konkrete kommune. Det er blevet drøftet, hvorvidt 
tragten er stor nok ift., hvilke elever FGU’en skal kunne rumme samt hvordan 
FGU’en kan styrke tilbuddet og hjælpe kommunerne i endnu højere grad med at 
hjælpe den målgruppe af kommunens borgere, for hvem FGU’en er tiltænkt som 
den primære vej i job eller uddannelse.  
 
Institutionen har fået tilført ca. 40% færre elever end estimeret og desuden 
færdiggjort 134 elever sommer 2020. Vi afventer at få data på, om disse elever 
fortsat er i job eller uddannelse, hvilket giver en indikator på, om vi har 
færdiggjort det rette antal. Begge forhold betyder, at vi er udfordret på vores 
elevtal, hvorfor det er afgørende med en konstruktiv dialog kommuner og FGU 
imellem. Det drøftes, hvordan vi kan klæde de kommunale vejledere, der 
målgruppevurderer elever, bedre på. Vi havde inviteret de fagprofessionelle på 
besøg med åbne værksteder, men de inviterede har aflyst pga. corona og 
foreslåede alternative løsninger er ej helle blevet til noget. 
 
Orienteringen er taget til efterretning.     

2. Budget 2021 til vedtagelse 
Institutionens budget for 2021 
indstilles for  
bestyrelsen til godkendelse. 
Bilag 2: Budget 2021 FGU Midt- og 
Østsjælland 

Direktøren gennemgår budgettet for 2021 og orienterer bl.a. om, at vi har gjort 
ændringer i skemaet, hvilket betyder, at vi nu underviser i 45 uger, hvor vi hidtil 
underviste i 40 uger. Antallet af elever er derfor ikke det samme som antallet af 
årselever, da hvert CPR-nummer tæller for mere end 1 elev. Pt. er elevtallet 311 
(AGU- og PGU-elever). Vi har budgetteret med 325 elever, hvilket med 45 ugers 
undervisning svarer til 366 årselever. Sidste år budgetterede vi med 365 
årselever. Vi har budgetteret med 1,5 årsværk ekstra til personaleomkostninger, 
da vi forventer at skulle ansætte på SPS-funktion (inden vi vidste, hvorvidt dette 
område ville blive tilgodeset på finansloven) og projektansøgninger. 
 
Budgettet er godkendt.    
   

3. Status på personalemæssige 
forhold 
Direktøren orienterer om 
tilgang og afgang af 

Direktøren orienterer om, at sygefraværet blandt medarbejdere er stabilt. Pt. har 
vi en enkelt langtidssygemeldt. Vi har to ansatte, der er trådt ud og to 
medarbejdere, der er trådt ind i institutionen siden seneste bestyrelsesmøde. Vi 
har et par vikarer tilknyttet skolen i Køge, hvor vi har en enkelt ubesat stilling. Vi 
har en smule corona-relaterede sygemeldinger og nogle planlagte operationer 



 
medarbejdere samt niveauet af 
fravær. 

 

undervejs.  Vi afventer fortsat at få stillet det system til rådighed fra ministeriet, 
der kan hjælpe os med at registrere sygefraværet. 
 
Punktet er taget til efterretning. 
 

4. Status på puljemidler og 
projekter  
Direktøren orienterer om 
puljemidler, som institutionen 
har fået tilsagn om eller 
afventer svar omkring herunder  
Puljemidler hos STUK 2020: 

• Udvikling af 
praksisbaseret FGU-
undervisning på AGU: 
to undervisningsforløb 
(opnået tilsagn) 

• Udvikling af FGU-
didaktik i 
fjernundervisning: 
seks ansøgninger i 
seks almene fag 
(opnået tilsagn) 

• Udvikling af FGU-
institutionernes 
håndtering af 
grænsesøgende unge: 
ét projekt (opnået 
tilsagn) 

Udlodningsmidler til 
undervisning 2020:  

• Inklusion af ordblinde i 
værkstedsbaseret 
undervisning: 
(afventer svar) 

Kompetenceudvikling af lærere 
og ledere i FGU 2021  
Bilag 3: Status på puljemidler 
og projekter i FGU Midt- og 
Østsjælland  

 

Direktøren orienterer om status på opnåede puljemidler til forskellige projekter, 
der kan understøtte driften. Ledelsen har et overordnet princip om, at vi 
udelukkende ansøger om midler til projekter, der kan understøtte den 
undervisning og de aktiviteter, vi allerede bedriver. 
Kompetenceudviklingsmidlerne er tildelt os, hvorfor vi ikke har ansøgt om disse. 
Vi skal dog have godkendt, hvad vi tiltænker at anvende midlerne til og afventer 
pt. denne godkendelse fra ministeriet.   
 
Punktet er taget til efterretning. 

5. Eventuelt 
Mødeplan 2021 
 
 
 

 

 
Mødeplan for 2021 drøftes. Der træffes beslutning om, at direktøren indkalder til 
fire møder i 2021 inden jul. 
 
Per Flor repræsenterer pr. 1. januar 2021 FH, da der er en ny organisering 
undervejs.  
 



 
Der gøres opmærksom på, at Rigsrevisionen kan finde på at kigge forbi, hvorfor 
der er enighed om at have stort fokus på indkøbsprocedure og 
regnskabsinstruks. Økonomi- og administrationschefen orienterer om, at vi er 
opmærksomme på dette. 

 
 


