
Åbent referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest  

Tid: mandag den 8. juni 2020 kl. 15.00 – 18.00. 
Sted: På Microsoft TEAMS  
 
Forplejning: Ingen da mødet foregår via TEAMS  
 
Tilstede: Bøje Holmsgaard Lundtoft, Jane Kær Rishøj, Jesper Falkenberg Clausen, Hans 
Chr. Jeppesen, Martin Brandt Nielsen, Preben Bust Dahlgaard, Heidi Tang, Britta Munk 
Overgaard og Lena Busk Pedersen. 
 
Fraværende: Susanne Møller Jensen, Ellen Philipsen Dahl, Jens Vognsen og Ejnar 
Sørensen. 
 
23. Godkendelse og underskrift af referater fra møderne d. 5. februar 2020 og d. 27. 

april 2020. 
Af den midlertidige forretningsorden fremgår det, at referater skal underskrives af 
samtlige bestyrelsesmedlemmer, uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet eller 
ej. 
Referaterne har været udsendt til kommentering og godkendelse via mail. 
 
Rettelse til referat af d. 27.04.2020 punkt 17. 
Af teksten fremgår følgende tekst: 
”FGU udsluser kun de elever, som er klar til det, men vi regner med at størsteparten 
bliver i de 2 år de har mulighed for at gå her.  
Kombinationsforløb tilrettelægges på EUC Nordvest og undervisningen målrettes til 
kun at omfatte FGU elever fra Mors, Thisted og Jammerbugt skolerne.” 
 
Dette rettes til: 
”FGU udsluser de elever, som er klar til det, og som udgangspunkt regner vi med at 
størsteparten af de elever vi har nu fortsætter på det andet år.  
Kombinationsforløb tilrettelægges i samarbejde med EUC Nordvest, Tech College, 
Social- og Sundhedsskolerne og HF-uddannelserne. På EUC Nordvest målrettes 
holdene for kombinationsforløbene i videst muligt omfang til kun at omfatte elever fra 
FGU Nordvest.” 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet med ovennævnte rettelser fra d. 27. 
april 2020, og venter med underskriften indtil vi igen har normaliserede tilstande. 
 
 



Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte ændringen til referatet fra d. 27.04.2020. 
 
 

24. Godkendelse af dagsorden. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet. 

Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 
 

25. Opfølgning siden sidst.  
Formanden og direktøren orienterer. 
Der orienteres bl.a. om følgende: 
 Status i en Coronatid 
 Medarbejdere 
 Budgetopfølgning vil kunne laves i løbet af juli/august og punktet medtages 

derfor til mødet d. 13.08.2020 
 Likviditetsudviklingen. 

 
Indstilling: 
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 
 
Beslutning: 
Direktøren orienterede om status i en Coronatid, eleverne har nu undervisning på 
skolen fra kl. 8 til kl. 12, herudover har de lektier for hjemme. En underviser har som 
udgangspunkt et hold pr. dag. Vi har ikke mistet elever i nedlukningsperioden, vi har 
udsluset nogen, men det ville vi også have gjort alligevel. Der er mulighed for 
dobbeltlærerordning en gang imellem.  
TR Jammerbugt tilføjer, der er kommet forslag fra elever til ændringer af 
undervisningen, det har man imødekommet, og eleverne har følt sig hørt. Der har 
været kontakt til eleverne mindst en gang i ugen.  
TR Morsø tilføjer, i Corona nedlukningen er der ikke været elevrådsmøder, men 
eleverne har ønsket at være mere ude efter igangsætningen igen, og derfor etableres 
der nu ungemiljø ude i form af fodboldbane, hængekøjer m.v., og eleverne føler sig 
hørt. Der er god kontakt til eleverne. Elever og medarbejderne har haft mange 
informationer at skulle forholde sig til, men de har været glade for det høje 
informationsniveau. 
TR Thisted tilføjer, vejlederne har knoklet for at få fat i de elever, som hang lidt, de som 
var fagligt udfordrede kunne få hjælp i nødskolen, og det er gået godt. Der planlægges 
en elevtur for nogle af de penge, som skolen har tjent hjem, både Jesperhus og Fårup 
Sommerland har været på tale. 



Et bestyrelsesmedlem stiller spørgsmål til Coronamidler, som omtalt i nyt om FGU. 
Direktøren forklarer, at der er meldt ud at FGU har 14 mio. men derudover er der ikke 
meldt yderligere ud om det er penge FGU får, eller om det er noget vi skal søge om. 
EUC Nordvest har fået deres fordelt efter aktivitet, ifølge næstformand Hans Chr. 
Jeppesen, så vurderingen er, at det måske også sker her. 
Der skal ses yderligere ind i ordblindeundervisningen. Bestyrelsesmedlem Jane Kær 
Rishøj fremhæver nyhedsbrevet FGU, hvori der står, at der også er midler at søge til 
IT-værktøjer, som kan ligges på telefon eller tablet. 
 
Direktøren orienterede om medarbejdersituationen, der er lavet fratrædelsesaftale med 
en underviser grundet budget 2020 og en underviser er gået på nedsat tid. 
 
Direktøren fortæller at der vil blive gennemgået en budgetopfølgning på næste møde, 
vurderingen er fortsat at budget 2020 holder. Vi har fået en likviditetsindsprøjtning i 
form at et lån fra Undervisningsministeriet på 1,5 mio. kr. som skal tilbagebetales 
senest d. 31.12.2020. Vi har ikke modtaget taxameter på 4,7 mio. da de skulle 
tilbagebetales for 2019, hertil er der en rettelse vedr. 1 kvartal på ca. 7 årsværk 
svarende til 610.000 kr. som går til udbetaling nu, derudover er der stadig udgifter til de 
afgåede medarbejdere fra 2019 regnskabet. 
Tilpasningsmidlerne jf. ansøgningen på 11 mio. kr. er der endnu ikke nogen 
tilbagemelding på. 
 
Der er lavet ansøgning på kompetenceudvikling på 879.200 til 2020. FGU Nordvest har 
i samarbejde med UCN fået skræddersyet et uddannelsesforløb direkte til FGU. Fokus 
ligger på helhedsorienteret undervisning, synlige læringsmål på PGU, praksis på AGU, 
koblingen til månedlige forløbssamtale med kontaktlæren, progression og prøver – 
Arbejdsportfolio og præsentationsportfolio. Herudover er der 
Lederkompetenceudvikling – Ledelse af læring i FGU. Vejlederne læser modul 
sammen med FGU-vejledere i Nord, Ordblindeundervisere er i netværk med andre 
OBU i Nord. 
 
TR Jammerbugt fortæller, at en vejleder og underviser fra FGU Nordvest i Jammerbugt 
er indbudt til at skrive en bog om FGU, som skal udgives af Dafolo til efteråret. 

 
 

26. Status på bygningsstrategi. 
Formand og direktør orienterer om status vedr. de 3 skoler. 

 
a. Thisted 

i. Orientering om afholdt møde med Sparekassen Thy d. 27.05.2020  
ii. Der er etableret byggeudvalg bestående af:  

Elev, medarbejder, pædagogisk leder, bygningsansvarlig, næstformand Preben 
Dahlgaard, formand Bøje Lundtoft og direktøren for FGU Nordvest. 

b. Morsø 
i. Etablering af pavillon, som tegnes af Raabys Tegnestue.  



c. Jammerbugt - Nybyggeri 
i. Direktionen og borgmesteren har besluttet at Jammerbugt Kommune gerne må 

fortsætte drøftelserne med FGU Nordvest, under forudsætning af, at et byggeri 
bliver udgiftsneutralt for dem. 

 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 

  
Beslutning: 
a) Møde med Sparekassen Thy, godt møde vedr. køb af de lejede bygninger i Thisted, 

samt en drøftelse af tilbygningen. Der er kommet nogle estimater frem, og de er 
meget positive i forhold til at hjælpe os vedr. Thisted og Morsø skolerne. 

 
Jammerbugt forventes at blive finansieret via en aftale med Sparekassen 
Vendsyssel. 

 
b) Der er torsdag d. 11.06.2020 møde med Borgmesteren for Morsø Kommune, Ellen 

Philipsen Dahl, Bøje Holmsgaard Lundtoft og Direktøren for FGU Nordvest vedr. 
placeringen af en ny skole på mors. 
 
I forhold til pavilloner, så kigges der ind i økonomien og øvrige muligheder for at 
løse lokaleudfordringerne på den korte bane. 

 
c) Kommunen vil gerne fortsætte drøftelserne vedr. at bygge sammen, under 

forudsætning af at et byggeri bliver udgiftsneutral. FGU Nordvest og Jammerbugt 
Kommune er i dialog omkring ønsker/behov samt økonomi anlæg/drift. Der er håb 
om, at der etableres både en arbejdsgruppe og en styregruppe. 
Næste skridt er at beskrive de lokaler, der skal være og disses funktionalitet. Samt 
undersøge om det er muligt at søge fonde til byggeriet.  

 
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. 

 
 

27. Faglige linjer på FGU Nordvest 
Direktøren vil foreligge idéer og forslag på mødet, som der ønskes bestyrelsens 
stillingtagen til. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om det videre arbejde i forbindelse med 
de faglige linjer på FGU Nordvest. 
 
Beslutning: 
Direktøren fremlagde oversigt over antallet af elever på de enkelte spor. Der er 
tilkendegivelser fra KUI Mors, om at sporet Omsorg og Sundhed bliver tilbudt på Morsø 
skolen.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 



 
 

28. Bestyrelsen for FGU Nordvest på hjemmesiden. 
I henhold til GDPR-lovgivningen vil vi gerne bede om, hvert medlems tilladelse til at 
oplysninger jf. vedhæftede bilag må fremgå af FGU Nordvest´s hjemmeside 
https://fgunordvest.dk/ 
 
Bilag: 
Bestyrelsesoversigt til hjemmesiden. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender det samlede oplæg, samt at det enkelte 
bestyrelsesmedlem godkender oplysningerne vedr. sig selv, ved at underskrive 
oplægget for så hvidt angår egne oplysninger. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte oplægget med rigtige billeder af bestyrelsen. Signeringen vil 
ske når vi igen mødes. 
 
 

29. Gensidig orientering. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Ingen bemærkninger. 

 
 
30. Punkter til næste møde. 

 Budgetopfølgning 
 Status på Bygningsstrategi – tilbagevendende punkt på dagsordenen. 
 Ansøgningen med Regionen  
 Feedback vedr. Corona millionerne (ok med mail, hvis vi får midler) 
 Opfølgning i forhold til punkt 27 vedr. faglige linjer. 

 
 
31. Eventuelt. 

Tilbud fra EUC-Nordvest om hjælp til signering af referater elektronisk. 


