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Dagsorden til bestyrelsesmøde i FGU Midt- og Østsjælland 
 
Tid: Den 03.05.2022 kl. 13.00-15.00 
Sted: FGU-skolen i Ringsted, Ahorn Allé 48B, 4100 Ringsted 
Deltagere: Henrik Hvidesten, Ole Vive, Sofie Ullerup Torpegaard, Louise Würtz, Per Flor, Kim Neve, Fritze Tillisch, Sanne Krøyer, 
Jesper Madsen, Sofie Tønsberg-Jensen (referent)  
Afbud: Mette Wigand Bonde, Bjarne Nielsen, Carsten Joost, John Norman 
 

Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen er godkendt. 

2. Godkendelse af seneste referat  
Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde den 25. marts 2022 
 

Referatet er godkendt. 

3. Orienteringer siden sidst 
Direktøren orienterer om relevante udviklinger og tiltag siden  
seneste bestyrelsesmøde herunder om institutionens  
STU-tilbud samt det aktuelle elevtal. 
 

FGU Midt- og Østsjælland er i 2021 den ene af to ud af samlet 27 FGU-
institutioner, der er i driftsoverskud. Der er og bliver fortsat 
organisationstilpasset rundt omkring i sektoren. Vi afskedigede 13 
medarbejdere allerede i december 2019.  

Vi har pt. 2 og forventer efter sommerferien 5-7 STU-elever tilknyttet 
FGU-skolen i Køge. Vi forventer at udbyde STU på skolen i Ringsted 
også.  

Den første fælles FGU Festival er blevet afholdt i Fredericia med 
1.400 kollegaer samlet. Her holdt vi oplæg for 350-400 mennesker 
om det mestringsprogram, som vi er i færd med at afprøve som led i 
projekt ”Hjælp til selvkontrol” med støtte fra UVM. R&R2 (Reasoning & 
Rehabilitation 2) er et mestringsprogram, som sigter mod at give 
unge og voksne med ADHD og tilsvarende vanskeligheder redskaber 
og strategier til at mestre hverdagens udfordringer. Syv 
medarbejdere er blevet certificerede til at undervise eleverne i 
programmet, der består af 15 undervisningssessioner.  10 elever er 
pt. i gang med forløbet. 

Vi er som værtsinstitution i færd med at etablere et fælles 
projektkontor med FGU Nord, FGU Lolland-Falster og FGU Vestegnen 
som partnere, så vi på vegne af de øvrige samt i fællesskab kan 
ansøge om ekstern finansiering til relevante projekter, der kan 
understøtte drift og udvikling i FGU-sektoren. 

Vi har udarbejdet den lovpligtige skole- og institutionsplan samt en 
lokal arbejdstidsaftale i god dialog ledelse og TR imellem. 

Bestyrelsen udpeger Henrik Hvidesten til at være stemmeberettiget 
repræsentant til FGU Danmarks generalforsamling.   
 
Elever fra alle tre FGU-skoler deltog i Skills i Høng, hvor vores 
vejledere også tog del i den fælles FGU-stand. Elever med 
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angstproblematikker er udfordret af de mange mennesker, hvorfor 
der stilles forslag om at give særlig adgang til denne målgruppe efter 
lukketid. Per Flor tager forslaget med videre i Skills styregruppe. 

FGU Danmark præsenterer sektorens oplæg til udfordringer og 
løsningsforslag, hvad gælder de økonomiske og strukturelle rammer 
på kommende generalforsamling. Der er i FGU Taskforce 
eksempelvis stillet forslag om, at FGU sidestilles 
ungdomsuddannelserne, hvad gælder optag og økonomi. Vi 
forventer, at der ifm. kommende finanslovsforhandlinger sker 
konkrete ændringer i sektorens vilkår. 

4. Budgetopfølgning første kvartal 2022 
Direktøren orienterer om budgetopfølgningen for første kvartal 
2022. 
Bilag 2: Budgetopfølgning første kvartal 2022 
 

Balance: -5.031.147 kr. 
Indtægter: 14.476.039 kr. 
Salg af vare: 797.802 kr. 
Udgifter: 10.377.318 kr. 
Aktuelt elevtal: 272 elever, hvilket udgør cirka 50 elever under 
elevtallet på samme tidspunkt sidste år. Dette er stærkt 
bekymrende. Vi forventer derfor et betragteligt underskud i andet 
kvartal, og at vi afslutter indeværende år med et driftsunderskud.  

5. Vedtægter  
Bestyrelsens medlemmer bedes underskrive de nye vedtægter 
besluttet på bestyrelsesmødet den 25. marts.  
Bilag 3: Nye vedtægter   
 

Vedtægter underskrives af bestyrelsens medlemmer.  

6. Forretningsorden 
Bestyrelsen bedes godkende forretningsordenen. 
Bilag 4: Forretningsorden 

Forretningsorden underskrives af bestyrelsens medlemmer. 

7. 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 femkommune- 
samarbejdet om konkrete initiativer, der kan styrke grundlaget.  
(Fortsat drøftelse fra seneste bestyrelsesmøde) 
 

Direktøren orienterer om tal fra STAR samt om nye data fra Region 
Sjælland, der viser, hvor mange unge i målgruppen for en FGU, der 
hverken er i job eller uddannelse ej heller tilknyttet en FGU-skole i de 
fem kommuner i femkommunesamarbejdet. Unge, der er 
aktivitetsparate, men sidder hjemme på et helt andet 
forsørgelsesgrundlag end det, vi kan matche, nævnes som en 
udfordring. De unge mennesker skal oplyses om FGU’ens muligheder 
allerede i folkeskolen, hvor eleverne pt. alene orienterer sig mod 
enten gymnasium eller erhvervsskole.  
 
Følgende løsningsforslag drøftes: 
Elevgrundlaget på skolen i Faxe er særligt hårdt ramt. Der er pt. 48 
elever indskrevet. Der stilles forslag om at rykke skolen til et andet 
sted i kommunen, hvor det er nemmere for de unge mennesker at 
komme til. Direktøren drøfter dette forslag videre med Faxe 
Kommune.  

Vi skal blive bedre til at italesætte FGU’en som den tredje 
uddannelsesvej. Der stilles forslag om at øge kendskab og synlighed 
ved hjælp af markedsføring målrettet de unge, hvilket andre FGU-
institutioner gør brug af. Der træffes beslutning om, at bestyrelsen 
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præsenteres for et oplæg til en markedsføringsplan herunder et 
budget på kommende bestyrelsesmøde.  

Ledelsen vil gerne fagtemaet på værkstedet Handel & Kundeservice 
på skolen i Ringsted, der pt. har 4 elever, til et værksted med fokus 
på frisør, negleteknikker, wellness eller lign. med forventning om, at 
dette fagtema vil kunne tiltrække flere piger. Bestyrelsen giver deres 
opbakning til denne konkrete ændring.  

Direktøren anmoder bestyrelsen om beføjelse til at åbne/lukke 
værksteder som led i driften foruden bestyrelsens forudgående 
godkendelse. Dette er bestyrelsen ikke klar til at imødekomme 
enstemmigt på nuværende tidspunkt, hvorfor vi indkalder til 
ekstraordinært virtuelt bestyrelsesmøde, når direktøren har en 
konkret ændring klar til beslutning.  
 

8. Erasmus Akkreditering 
Direktøren orienterer om den nyligt opnåede Erasmus akkredi- 
tering, der sikrer institutionen stabil årlig finansiering til at gen- 
nemføre mobilitetsaktiviteter for både elever og medarbejdere  
til og med 2027. På årets Erasmus konference er vi indbudt til at 
holde oplæg om institutionens internationale arbejde.    
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9. Evt. 
 

 

 

 
 

 

 


