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Dagsordenpunkt Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen er godkendt med tilføjelse af et punkt, der var glemt anført på 
dagsordenen: Punkt 9: Opfølgning på strategi 

2. Godkendelse af seneste referat  
Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde den 3. maj 2022 

Referatet er godkendt. 

3. Orienteringer siden sidst 
Direktøren orienterer om relevante udviklinger og  
tiltag siden seneste bestyrelsesmøde herunder om  
afholdte sommeraktiviteter i Uge 28, 29 og 30,  
kommende samarbejde med folkeskole, det nye  
skoleårs opstart samt projekter.  
Bilag 2: Notat om sommeraktiviteter 2022  
 

Direktøren orienterer om, at institutionens elevtal ligger stabilt lavt, hvorfor vi 
forsøger at finde andre kilder til elever, herunder har vi intensiveret 
samarbejdet med 2 (3) ud af 5 kommuner omkring §33,4-elever (der opfylder 
deres undervisningspligt på FGU) og STU-elever (særligt tilrettelagt 
ungdomsuddannelse), som vi nu har 7 af. Vigtigheden i at holde fokus på 
kernopgaven (FGU) frem for øvrige aktiviteter drøftes. De øvrige aktiviteter 
udgør blot et supplement og har afgørende økonomisk betydning. 

Vi har tilkøbt et benchmarkingsystem til vores studieadministrative system, så 
vi for første gang kan sammenligne valide data om vores elever.  

Vi har afholdt sommeraktiviteter i Uge 28, 29 og 30 for de elever, der har lyst til 
at tage del i nogle meningsfulde aktiviteter og sociale fællesskaber under den 
tre uger lange ferie, der for nogle afholdes uden meningsfuldt indhold og med 
risiko for tilbagefald i negative mønstre. Potentialet i kommende samarbejde 
med lokale ungdomsskoler, der også afholder sommeraktiviteter, drøftes. 

Skolestarten er forløbet rigtig fint på alle tre skoler. Elevtallet ligger nogenlunde 
på samme niveau før som efter sommerferien. Vi har derfor ikke oplevet samme 
fald i elevtal som tidligere år.   

Vi har startet et fælles FGU Projektkontor op i samarbejde med FGU Nord, FGU 
Lolland-Falster og FGU Vestegnen. Vi ansøger bl.a. i fællesskab om et 
Socialfondsprojekt og ansøger Region Sjælland og Region Hovedstaden om 
regionale udviklingsmidler til medfinansiering.  

På FGU-skolen i Køge har vi opstartet et samarbejde med Hastrupskolen om 
udbud af valgfag til folkeskolens elever.  

4. Budgetopfølgning for første halvår 2022 
Direktøren orienterer om budgetopfølgningen for  
første halvår 2022. 
Bilag 3: Budgetopfølgning første halvår 2022 

Direktøren orienterer om 2. kvartalsregnskab, der viser følgende: 
• Balance: -4.114.541 kr. 
• Indtægter: 23.213.940 kr. 
• Salg af varer: 2.621.118 kr. 
• Udgifter: 21.720.517 kr. 
• Aktuelt elevtal: 293 elever (AGU og PGU) 

Vi forventer at gå ud af indeværende år med et overskud, men med et 
driftsunderskud. Vi har budgetteret med den dobbelte udgift til energiforbrug i 
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indeværende år set i forh. til sidste års budget med tanke på de stigende 
energipriser. Vi undersøger muligheden for at skifte varmekilde på skolen i 
Køge, hvor vi pt. opvarmer med gas. Vi fik udarbejdet en energigennemgang for 
et år siden. Vilkårene har ændret sig siden, hvorfor det vil give god mening at få 
udarbejdet en ny. 
 
Der ytres ønske om at få angivet et elevtal, der afspejler den reelle elevmasse 
på skolerne, så EGU-eleverne og øvrige elever også indgår. Optimering af 
bygningsmassen foreslås som et oplagt emne for bestyrelsen at drøfte.  

5. Udslusningstal Sommer 2022 
Direktøren orienterer om, hvor mange elever fra FGU- 
skolerne i Køge, Ringsted og Faxe der har afsluttet  
deres uddannelse sommer 2022, og hvad de er  
blevet udsluset til.  
 

Direktøren orienterer om fordelingen af elever, der har afsluttet deres FGU ved 
skoleårets afslutning 2022:  
FGU-skolen i Faxe: 2 (EUD), 1 (STX), 4 (HF), 3 (beskæftigelse), 9 (ukendt). 
FGU-skolen i Køge: 12 (EUD), 2 (STX), 1 (HTX/HHX), 17 (HF), 5 (beskæftigelse), 4 
(andet), 5 (ukendt). 
FGU-skolen i Ringsted: 4 (EUD), 1 (HTX/HHX), 6 (HF), 1 (beskæftigelse), 2 (andet), 
3 (ukendt). 
*Andet: skift til anden FGU, STU-forløb, sprogskole, fleksjobafklaring mm. 
*Ukendt: overgår til jobcenter, flytning, ukontaktbar, sygdom 

Vi har for mange i kategorien ”ukendt”, hvorfor vi har sat et arbejde i gang med 
at afklare, hvad der ligger til grund, og hvad vi kan gøre ved det.  

6. Erasmus+-ophold i Polen 
Direktøren orienterer om institutionens første gen- 
nemførte Erasmus+-ophold. 14 elever primært fra  
Fiskeri på FGU-skolen i Ringsted og 3 medfølgende  
medarbejdere er for nylig hjemvendt efter 10 dages  
læringsophold i Polen.  
 

Direktøren orienterer om den første gennemførte mobilitetsaktivitet for 14 
elever og tre medfølgende medarbejdere under Erasmus+, der for nylig er 
hjemvendt efter ti dages læringsophold i Polen. Start september sender vi 20 
AGU-elever og tre medfølgende medarbejdere til Færøerne, hvor de skal indgå i 
et uddannelsessamarbejde med en søfartsskole omkring rigsfællesskabet.  

7. Markedsføringsplan  
Direktøren orienterer om, at ledelsen på bestyrelsens 
opfordring er ved at få udarbejdet en markedsfø- 
ringsplan som led i et praktikforløb af 12 ugers varig- 
hed for to studerende fra Erhvervsakademi Zealand. 
 

Vi har fået to studerende, der læser til markedsføringsøkonomer på 
Erhvervsakademi Zealand i 12 ugers praktik. De vil som led i deres uddannelse 
udarbejder et bud på en markedsføringsplan, der henvender sig til vores 
primære målgruppe; potentielle nye FGU-elever og deres forældre, så vi kan øge 
kendskabsgraden. Herudover har vi ansat en studentermedhjælper, der læser på 
overbygningen på kommunikationsuddannelsen på RUC, hvis primære opgave 
bliver at opdrive og formidle de gode elev-historier.     

8. Indstilling til beslutning: Ændring af fagtemaer 
Direktøren indstiller til bestyrelsen at godkende  
ændring af to fagtemaer på henholdsvis FGU-skolen  
i Køge og FGU-skolen i Faxe.  
 

Ved FGU-institutionernes etablering valgte de enkelte institutioner imellem en 
række fagtemaer til værkstederne på institutionens PGU-spor. På skolen i Køge 
ønsker vi at ændre fagtemaet fra Handel & Kundeservice til Miljø & Genbrug, der 
stemmer bedre overens med den reelle undervisning og produktion, der finder 
sted på værkstedet. På FGU-skolen i Faxe ønsker vi at ændre fagtemaet 
Turisme, Kultur & Fritid, som vi ikke er lykkedes med at få til at fungere og som 
har et for lavt antal elever, til Kommunikation & Medier, hvor undervisningen i 
høj grad skal være online, så vi kan imødekomme en efterspørgsel fra KUI samt 
udfordringen i skolens fysiske placering. Med ændring i fagtema følger en 
ændring i det fagbilag, som undervisningen i værkstedet skal leve op til. 
Bestyrelsen tager indstillingen til efterretning og godkender ændringen af de to 
fagtemaer.     

9. Opfølgning på strategi Punktet udskydes til kommende bestyrelsesmøde.  
10. Evt.  

 


