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Dagsorden til bestyrelsesmøde i FGU Midt- og Østsjælland 
 
Tid: Den 25.03.2022 kl. 09.00-11.00 
Sted: FGU-skolen i Køge, Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge 
Inviterede deltagere: Henrik Hvidesten, Ole Vive, Mette Wigand Bonde, Bjarne Nielsen, Sofie Ullerup Torpegaard, Louise Würtz, 
Carsten Joost, John Norman, Per Flor, Kim Neve, Fritze Tillisch, Sanne Krøyer, Jesper Madsen (økonomi- og administrationschef 
Renata Hobel og revisor Christian Dahlstroem deltager i dagsordenpunkt 5, 6 og 7). 
Afbud: Per Flor og Mette Wigand Bode Brønager  
 

Dagsordenpunkt  Referat  

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt.  

2. Godkendelse af seneste referat  
Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2021  

Lissi Kirk meddelte, at hun udtrådte og at Mette Bode fra Køge 
Kommune skulle indtræde i stedet for.  
 
Anette Mortensen udtrådte ligeledes, og på daværende tidspunkt 
vidste man ikke hvem det var. Det er Bjarne Nielsen, der er 
indtrådt i stedet for Anette.  
 
Jørn F. Rasmussen trækker sig fra bestyrelsen. Louise Würtz fra 
DI er indtrådt i stedet for Jørn.  

3. Bestyrelsens konstituering  
Efter seneste kommunalvalg skal FGU Midt- og Østsjælland 
jævnfør bestyrelsens vedtægter konstituere en ny bestyrelse 
senest den 1. maj. Den nye bestyrelse konstituerer sig med valg af 
formand og næstformand. Henrik Hvidesten genopstiller som 
formand, mens Per Flor genopstiller som næstformand.  

 
Henrik Hvidesten er blevet valgt som formand og Per Flor som 
næstformand.  

4. Orienteringer siden sidst  
Direktøren orienterer om relevante udviklinger og tiltag siden 
seneste bestyrelsesmøde herunder ny afdelingschef i Køge, FGU 
Danmark task force, to kokkelærlinges studierejse til Kenya, besøg 
af arbejdstilsynet på skolen i Ringsted samt det aktuelle elevtal.  

Direktøren orienterer om, at Søren Stryhn er tiltrådt som ny 
afdelingschef pr. 1. marts 2022. Søren har tidligere være souschef 
på Klemmenstrupgård i produktionsskoletiden.  
 
Elevtallet er på nuværende tidspunkt 298 AGU og PGU elever. 
Eleverne på Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er ikke beregnet i 
elevtallet, da FGU ikke får løbende taxameter, men en startsum for 
dem. Elevtallet er 7-10% under det, der er budgetteret.  
 
Der orienteres ydermere om kokkelærlinge, der har været en tur i 
Kenya, hvor de har bidraget til at få en demokratifestival op at stå. 
Deres ophold blev fondet af en lokal fond og tanken er at få flere 
elever til at blomstre gennem udvekslingsophold. Vi har ligeledes 
nogle, der tager til Polen for at arbejde med ferskvandsgedder i 
samarbejde med en Youtuber, der fisker i Polen.  
 
Derudover har FGU nedsat en taskforce, som vil finde løsninger til, 
hvordan elevgrundlaget, rammerne og økonomien kan sikre. Det er 
ret få FGU’er, som kan få driften til at køre,og omhandler bl.a. 
højkonjunktur og for lidt afsat økonomi fra start, som skal rettes 
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op gennem dette tiltag. Udfordringen handler til dels også om, 
hvordan eleverne bliver visiteret til os, men også hvordan vi bliver 
honoreret.  
 
Der har været besøg af arbejdstilsynet på skolen i Ringsted, hvor 
det hele er blevet gennemgået. De har vurderet, at der skal stå 
mere på beredskabsplanen ift. Vold og trusler, og at de gerne vil 
hjælpe os med dette.  
 
Der er blevet skrevet et brev til borgmesteren om, at vi gerne vil 
bidrage til at hjælpe ukrainske flygtninge med at få dem i gang 
med noget uddannelse eller beskæftigelse og at vi også gerne 
stiller vores elever til rådighed, hvis der skal males eller bygges i 
forbindelse med husningen af ukrainerne. Vi har på nuværende 
tidspunkt fået svar fra 3-4 kommuner.  
 
 
 

5. Godkendelse af årsrapport 2021  
 
 

Årsrapporten for 2021 er godkendt.  

6. Godkendelse af regnskabsinstruks 2022 
Gennemgang og godkendelse af regnskabsinstruks.  
Bilag 3: Regnskabsinstruks 2022 

Regnskabsinstruks for 2022 er godkendt.  

7. Godkendelse af indkøbspolitik  
Gennemgang og godkendelse af indkøbspolitik  
Bilag 4: Indkøbspolitik  

Indkøbspolitikken er godkendt.  

8. Godkendelse af forslag om vedtægtsændring 
FH stiller forslag om en vedtægtsændring vedr. udpegning af 
repræsentanter fra fagbevægelsen til FGU Midt- og Østsjællands 
bestyrelse. Frem for ”2 medlemmer udpeget af FH’s regionale 
organisationer; 1 medlem udpeget af 3F Køge Bugt og 1 medlem 
udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation” stilles forslag om 
følgende formulering: ”FH udpeger 2 repræsentanter til 
bestyrelsen”. Forslag til vedtægtsændringen er til bestyrelsens 
godkendelse.  

Bestyrelsen har godkendt forslaget om vedtægtsændring.  

9. Orientering om trivselsmåling 
Direktøren orienterer om de foreløbige lokale resultater af UVM’s 
nationale trivselsmåling for forberedende grunduddannelse (FGU). 
En endelig rapport er endnu ikke udarbejdet.  

Direktøren orienterer om, at der er blevet udført trivselsmålinger i 
december 2021, som fremgår på uddannelsesstatistik under 
styrelsens hjemmeside. Målingerne viser, at 95,7% af alle eleverne 
har høj trivsel, at PGU eleverne trives bedre end AGU eleverne, at 
unge kvinder i alderen 15-19 år trives dårligere på AGU hos os end 
landsplan, at 20-24 årige kvinder trives bedre på AGU end på PGU, 
at mændene trives generelt bedre hos os end på landsplan.  
Detaljerne (svarprocent, antal frafaldstruede osv.) bag 
trivselsmålingerne er ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt.  
 
Direktøren orienterer om, at der er fokus på vores målgruppe af 
unge kvinder mellem 15-19 år. I Køge tilbydes de blandt andet 
gruppeforløb og der er planlagt en tur for dem i foråret, der både 
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har til formål at styrke det sociale fællesskab, men også inddrage 
det kulturelle og faglige aspekt på turen.  

10. Elevgrundlag for kommende år og femkommunesamarbejdet 
Direktøren lægger op til bestyrelsens drøftelse på baggrund af en 
orientering om prognoserne for kommende års elevgrundlag 
herunder om ledelsens dialog med kommunerne i 
femkommunesamarbejdet om konkrete initiativer, der kan styrke 
grundlaget.  

Direktøren orienterer om, at elevgrundlaget er lavere end sidste 
år. Der var 290 (ca. 310) AGU og PGU elever indskrevet i januar 
2022 og 624 (ca. 725) ledige mellem 16-24 år i 
femkommunesamarbejdet i januar 2022. Afdelingen i Faxe er 
særligt hårdt ramt på elevtallet på baggrund af geografien som er 
udfordringen i den manglende visitering.  
 
Andelen af ikke parate fra folkeskolen er stort set uændret fra 
2020 (11,6%) til 2021 (11,3%), men stiger i 2022 (13,1%). Søgningen 
til FGU i 2021 var 1,9% og 1,8% i 2022. Tanken var, at hovedvejen 
for de 13,1% skulle være FGU, men der er et underskud af elever.  
Samarbejdet med folkeskolerne bliver drøftet og direktøren 
orienterer, at han har henvendt sig til flere forvaltninger og at der 
er åbnet op for, at folkeskolen kan udlægge undervisning til FGU. 
Vores direkte kontakt er ikke folkeskolen, men den kommunale 
indsats, der visiterer de unge til os. Det bliver ligeledes drøftet 
hvorvidt det nedadgående elevtal har noget at gøre med, at FGU 
skal fungere som en tredje hovedvej, men der opstår en 
diskrepans, da ungdomsuddannelser er noget de unge vælger, 
mens FGU er noget, de bliver visiteret til.   

11. Erasmus Akkreditering  
Direktøren orienterer om den nyligt opnåede Erasmus 
akkreditering, der sikrer institutionen stabil årlig finansiering til at 
gennemføre mobilitetsaktiviteter for både elever og medarbejdere 
til og med 2027 

Dette punkt nåede vi ikke, hvorfor det vil tages op igen til næste 
bestyrelsesmøde.  

12. Eventuelt   

 


