
 

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Midt- og Østsjælland 
 
Tid: Den 24.09.2021 kl. 14.00-16.00 
Sted: I lokale 8 på FGU-skolen i Faxe 
Deltagere: Henrik Hvidesten, Anette Mortensen, Ole Vive, Anette Mortensen, Rolf Clausen, Kim Neve, Per Flor, Carsten Joost, Jørn 
F. Rasmussen, John Norman, Fritze Tillisch, Sanne Krøyer, Jesper Madsen, Sofie Tønsberg-Jensen (ref.) 
Afbud: Lissie Kirk 

Dagsordenpunkt Referat 
1. Rundvisning  
Direktøren samt afdelingschefen viser rundt på FGU-
skolen i Faxe. (20 minutter afsat)   

Afdelingschefen viser rundt på FGU-skolen i Faxe og fortæller om 
aktuelle aktiviteter og indsatser. Faglærer på Byg, Bolig & Anlæg 
fortæller om værkstedsaktiviteter og arbejdet med at skabe og 
vedligeholde de relationer til eleverne, der kan være afgørende 
for, at eleverne møder op og finder motivation for læring.   

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen er godkendt.  

3. Godkendelse af seneste referat  
Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2021 
 

Referatet er godkendt. 

4. Orienteringer siden sidst 
Direktøren orienterer om relevante udviklinger og tiltag  
siden seneste bestyrelsesmøde herunder opgørelse over  
elevudslusningen ved afslutningen af skoleåret 2020 
elevoptaget ved skoleåret 2021/2022s begyndelse samt det 
aktuelle elevtal.  
 
 

Direktøren orienterer om kommende studieture, 
uddannelsessamarbejder og udvekslinger med erhvervsskoler på 
Færøerne, i Spanien og Polen samt om aktiviteter afviklet under 
sommerskolen i to uger af sommerferien 2021. 
 
Direktøren orienterer om elevtallet efter sommerferien, der 
ligger på 306. Antal afsluttede elever sommer 2021 ligger på 152, 
hvilket svarer til 40% af den samlede elevmasse. Heraf startede 
67 elever på EUD, 38 elever på en gymnasial uddannelse (STX, 
HTX, HHX og HF) og 19 elever i beskæftigelse.  
 

5. Likviditetsbudget samt halvårsregnskab 2021 
Direktøren gennemgår likviditetsbudgettet samt halvårs- 
regnskabet for 2021. 
Bilag 2A: Halvårsregnskab 2021 
Bilag 2B: Likviditetsbudget 2021 – opfølgning 30.06.2021 
 

Direktøren orienterer om halvårsregnskab samt likviditetsbudget 
2021. Vi forventer at ende året ud med 20-25 årselever under det 
antal, vi har budgetteret med. Det er antallet af klasser og ikke 
elever, der afgør en skoles økonomi, hvorfor det ligger i 
ledelsens overvejelser, hvorvidt det lave elevtal kan betyde, at vi 
må overveje at nedlægge værksteder/hold og/eller afskedige 
medarbejdere. Vi forventer ikke på nuværende tidspunkt, at det 
bliver nødvendigt, idet vi holder omkostningerne nede. Vi 
forventer også at komme ud af året med et positivt resultat.  
 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.    

6. Budgetforudsætninger 
Direktøren orienterer om de forudsætninger, der ligger til gr     
Budgetforudsætningerne er vedlagt som bilag til bestyrelsen   
Bilag 3: Budgetforudsætninger 

Direktøren fremlægger sit forslag til de budgetforudsætninger, 
som bestyrelsen skal træffe beslutning om. Forudsætningerne 
bygger på en forventning om et årselevtal på 360 ordinære FGU-
elever, øget IDV-aktiviteter (§33 stk. 4-forløb, forforløb til FGU, 20 



 

 FGU-baserede EUD-lærlinge), mindre driftsomkostninger på 300-
500.000 kr., øget omsætning i værkstederne på 200-600.000 kr. 
samt et positivt resultat på 1.000.000 kr.  
 
Bestyrelsen godkender budgetforudsætningerne. 

7. Udfordringer med bygningsmassen 
Direktøren orienterer om lokale udfordringer med udgangs- 
punkt i STUK’s analyse af FGU-institutionernes bygnings- 
masse og tilhørende økonomi samt FGU Danmarks kortet  
notat herom.  
Bilag 4A: Analyse af FGU-institutionernes bygningsmasse 
Bilag 4B: Kort notat om bygningsanalysen 

På baggrund af STUK’s analyse af FGU-sektorens bygningsmasse 
orienterer direktøren om de lokale udfordringer, der særligt 
vedrører, at FGU-skolen i Ringsted fortsat fordeler sig på to 
adresser med øget fravær til følge, ikke optimale 
værkstedsfaciliteter, manglende lærerforberedelse samt kontor 
og grupperumsfaciliteter samt ældre faciliteter. Skal vi skabe de 
rette læringsmiljøer for elevgruppen kræver det de rette fysiske 
omgivelser.   
 

8. Status på projektansøgninger og udviklingsforløb 
Direktøren orienterer om status siden seneste bestyrelses- 
møde på ansøgninger om ekstern finansiering til projekter, 
der understøtter institutionens drift og udvikling.   
Bilag 5: Status på projektansøgninger september 2021 

Direktøren orienterer om status på ansøgninger om ekstern 
finansiering til projekter, der understøtter drift og udvikling 
siden seneste bestyrelsesmøde. 

9. Evt. 
 

Der er ikke punkter til eventuelt. 

 


