Referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest
Tid:
Sted:

torsdag den 13. august 2020 kl. 15.00 – 18.00.
FGU Nordvest, Jammerbugt skolen, Industrivej 2, 9440 Aabybro

Forplejning: kaffe, the, vand, lille kage, samt en lettere kold anretning til aften.
Tilstede: Bøje Holmsgaard Lundtoft, Lena Busk Pedersen, Heidi Tang, Martin Brandt
Nielsen, Ellen Philipsen Dahl, Ejnar Sørensen, Hans Chr. Jeppesen, Jens Vognsen, Jane
Kær Rishøj og Britta Munk Overgaard.
Afbud: Preben Bust Dahlgaard, Susanne Møller Jensen, Jonas Barsted Christensen og
Jesper Falkenberg Clausen.

32. Godkendelse og underskrift af referater fra møderne d. 5. februar 2020, d. 27.
april 2020 og d. 8. juni 2020
Af 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.
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet fra d. 8. juni 2020, og underskriver de
øvrige referater.
Beslutning:
Godkendt.

33. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.
Beslutning:
Godkendt.

34. Opfølgning siden sidst.
Formanden og direktøren orienterer.
Der orienteres bl.a. om følgende:
➢ Ansøgning ved Regionen

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Midler fra UVM
GDPR
Elevtrivselsundersøgelse
Arbejdsmiljø – Sikkerhed
Samarbejdsudvalg (SU)
Ny faglig linje på Morsø OMSU

Indstilling:
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.
Beslutning:
Direktøren orienterede om en god opstart, vi underviser stadig efter
sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der afholdes internatforløb i løbet af september for
alle undervisere i Hanstholm med henblik på udviklingen af helhedsorienteret
undervisning.
Møder med alle 3 KUI, som overordnet set udviser tilfredshed med FGU og
samarbejdet. Der skal tages en snak med KUI Jammerbugt på tirsdag vedr. for-forløb
FGU+ for de elever som ikke er direkte klar til FGU, denne mulighed er også nævnt for
KUI Mors, og Thisted. (Mødet tirsdag d. 18. med KUI Jammerbugt blev aflyst)
Vi har startet nyt hold op på Mors under temaet Omsorg og Sundhed, dette betyder
også at Handel, Kultur og Turisme er nedlagt på Mors.
Ansættelse af Pernille Korsgaard Juhl på Mors som pædagogisk leder, hun er
uddannet pædagog.
ILT-ansøgning ved Region Nordjylland vedr. særligt fokus på FGU elevernes trivsel og
livsduelighed er imødekommet og løber fra 01.08.2020-31.07.2023. Projektet har
modtaget 2,2 mio. som skal deles mellem de 4 institutioner i Nord.
FGU Vendsyssel er tovholder og har lavet ansøgningen.
Direktøren har lavet en intern elevtrivselsundersøgelse, der er 123 som har besvaret,
svarer til lidt over halvdelen. Resultatet vurderes samlet set positivt. Hver leder får
resultaterne for sin egen skole, så de kan se, hvad der er godt at arbejde videre med
og have fokus på.
Midler fra UVM – særtilskud fra udslusningsmidlerne 2020 på 1,2 mio., 300.000 til
socialt udsatte i FGU – Corona penge, 92.000 kr. til dækning af ekstra rengøring.
Tilpasningsmidlerne afventer vi fortsat en afgørelse på. (Tilpasningsmidlerne er nu
modtaget og vedhæftes som bilag)

GDPR – FGU Danmark har hyret BDO til at rådgive i opgaven. Der er nedsat en
arbejdsgruppe med repræsentanter fra hele landet, teamlederen i FGU Nordvest er
udvalgt til at repræsentere de 4 institutioner i Nord.
Sikkerhed og Arbejdsmiljø har været i fokus, vi har haft besøg af Arbejdsmiljøcenter
Midt-Vest som har gennemgået sikkerheden på værkstederne på alle skoler sammen
med værkstedsunderviseren, skolens AMR, FGU´s bygningsansvarlige og skolens
leder. Der er kommet en del feedback som vi er i proces med.
SU-udvalg er snart under etablering. SU-udvalget består af ledere, TR en
medarbejderrepræsentant fra administrationen og direktøren. Der er afsat en
kursusdag d. 01.09.2020 med samarbejdssekretariatet, som vil hjælpe med at få SU
godt i gang.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

35. Status på bygningsstrategi.
Formand og direktør orienterer om status vedr. de 3 skoler.
a. Thisted
i. Opfølgning på køb af Kronborgvej 121.
b. Morsø
i. Opfølgning på mødet med Borgmesteren v. Morsø Kommune fra d. 11.06.2020
ii. Ombygning på Mors - orientering via billeder.
c. Jammerbugt - Nybyggeri
i. Orientering om møde med Borgmesteren og Kommunaldirektøren v.
Jammerbugt Kommune d. 02.07.2020.
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.
Beslutning:
THISTED:
Hans Chr. Jeppesen forlod mødet – grundet inhabilitet under punktet.
MORSØ:
Hans Chr. Jeppesen kom tilbage til mødet.
Den 11/6 deltog direktøren, bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i et møde
med borgmesteren vedr. muligheder for bygninger. Ombygningerne på Mors vises på
billeder.
JAMMERBUGT:
Den 2/7 deltog direktøren og bestyrelsesformanden i et møde med kommunaldirektør
og borgmester vedr. eventuelt engagement i nybyggeri. Bestyrelsesformanden

gennemgik flere muligheder for Jammerbugt Kommune i forbindelse med et evt.
engagement i et nybyggeri.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

36. Budgetopfølgning pr. 30.06.2020
Budgetopfølgningen viser et forventet positivt resultat på ca. 700.000.
Budgetopfølgningen baserer sig på 261 årselever, hvor budgettet på mødet d.
27.04.2020 baserede sig på 248 årselever.
Bilag:
• Aktivitetsoversigt
• Budgetopfølgning
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.
Beslutning:
Pt. 103 elever i Thisted, 76 elever på Mors, 86 elever i Jammerbugt, der regnes med et
frafald på 5%.
Kommunerne skal skaffe EGU-pladser og dette område er i lidt vækst.
Næstformand henviser til 2 nye gode produkter til FGU´s vejledere –
Erhvervsuddannelseskortet og Adgangskortet på UG.dk links hertil medsendes
referatet.
Et Bestyrelsesmedlem udtaler, at der er mange, som ikke ved hvad FGU er.
Erhvervsområdet tager et stort ansvar over for FGU-elever.
Business Brunch – Mors, kunne være en indgang for ”salg” af FGU-elever til
erhvervslivet. – Bestyrelsesmedlem fra Morsø Kommune tager emnet med til næste
beskæftigelsesudvalgsmøde på Mors.
Noget lignende findes også i Jammerbugt. – Direktøren er Story Teller om/for FGU.
Elever som gerne vil videre, og som vurderes klar holder vi ikke unødigt på.
Tilpasningsmidlerne nedjusteres nu til 1,5 mio. men disse er ikke kommet endnu.
Der er budgetteret med en større omsætning, ekstra udgifter til personale,
kompetenceudvikling er medtaget på både indtægts- og udgiftsside. IT-elev adm.
System er dyrt og derfor opjusteres It-driftsudgifterne vedr. indirekte omkostninger. Itudgifter vurderes højere grundet fagsystemer SLS, Navision, Rejsud osv. NetIp
konsulentudgifter, osv.
Forsyningsudgifter er lidt højere end oprindelig budgetteret, ombygninger på skolerne
er indarbejdet i budgettet. Samt udgifter vedr. bygningsfællesskabet er nu også
indregnet. Der er over 100 elever i Thisted pt. hvilket gør at vi har været nød til at leje
yderligere lokaler hos EUC.

Resultatet er et plus, dette er en nødvendighed for at vi kan kreditvurderes i forbindelse
med de fremtidige planer for byggeprojekter. Derfor føres der en stram økonomistyring
i hele organisationen.
Forslag om at etablere udviklingskonto til fremtidige idéer.
I tråd med udfordringerne med at kunne blive kreditvurderet, er det en god idé at få
sparet op til at kunne ligge en udbetaling i forhold til låne hjemtagelsen. Hvis der
frigøres midler, så bruges disse, som en indsprøjtning til bygningsmassen, da det er
mest økonomisk fordelagtigt på sigt, idet banklån er dyre.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

37. Gensidig orientering.
Indstilling:
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Generalforsamling og årsmøde onsdag 7/10 FGU Danmark – direktør og
bestyrelsesformand i begge indslag, lederne deltager i årsmødet – evt. aflysning under
opsejling.
Nordjysk uddannelseskonference – evt. aflysning under opsejling.
9-9 seminaret d. 5/10 – Eleverne må gerne springe over, da de har mulighed for at
blive hørt tidligere – men de må også gerne deltage.
De udpegede elever må gerne få en kattelem og deltage i det de kan overkomme på
bestyrelsesmøderne fremadrettet.
Vi kunne sætte punkter på til start, hvor eleverne kunne snakke om deres egen
dagligdag. Det samme gør sig gældende for den pædagogiske leder på den skole,
hvor bestyrelsesmødet afholdes.

38. Punkter til næste møde.
Fast møde i starten af hvert bestyrelsesmøde, hvor leder og elev snakker om, hvad der
rør sig.

39. Eventuelt.
Ønske om et lignende projekt i Thisted, som det på FGU Mors med
Frivillighedskoordinatoren på Mors med kontakten til ældre – TV-udsendelse i TV-midtvest. Evt. koblet i tidlig stadie af demens. Det er der evidens for, at et sådant projekt
kan hjælpe den demente senere i livet.

Lærerne har et ønske til drøftelse – Udfordringer med transport – investere i busser,
købe biler. Oplysning om at VUC Thy Mors har en bus til Cold Hawaii – måske kunne
den deles lidt med os? Lav en driftsaftale med et busselskab. Punktet sendes fra
bestyrelsen videre til direktøren, da det er en driftsmæssig udfordring.
Direktøren referer til en artikel i Politikken, hvor en professor v. Københavns universitet
udtaler at man aldrig ville have etableret en ny uddannelse i toppen af
uddannelsessystemet på det grundlag og vilkår, som der er givet FGUérne.
Bestyrelsen ønsker at artiklen sendes med referatet ud.
Bestyrelsen ønsker plancherne fra mødet medsendt referatet.

