
Referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest  

Tid: Mandag den 3. maj 2021 kl. 15.00 – 18.00. 

Sted: Teams – via linket i mødeindkaldelsen. 

 

Forplejning: Ingen, da mødet foregår via Teams. 

 

Tilstede: Ann Hvid Skouboe, Pernille Korsgaard Juhl (kun til behandling af punkt 15), Britta 

Munk Overgaard, Bøje Holmsgaard Lundtoft, Hans Chr. Jeppesen, Heidi Tang, Jesper 

Falkenberg Clausen, Lena Busk Pedersen, Preben Bust Dahlgaard, Susanne Møller 

Jensen, Ellen Philipsen Dahl, Jane Kær Rishøj, Michelle Svanborg Christensen (Thisted), 

Niels Jensen kom kl. 15.30 til behandling af punkt nr. 16 

 

Afbud: Ejnar Sørensen, Ole Nielsen (TR), Mia (Morsø), Sahab (Jammerbugt). 

 

 

13. Godkendelse af referater fra mødet d. 22. marts 2021. 
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. 22. marts 2021, og 

underskrifterne venter til vi igen kan mødes fysisk. 

 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte referatet. 

 

14. Godkendelse af dagsorden. 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet. 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 
15. Skolelederen Nykøbing Mors afdelingen orienterer. 

➢ Dagligdagen på Morsø 
➢ Vejledernes arbejde med interne og eksterne 
➢ Interessentlandskab for Morsø 

 
Indstilling: 



Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 
 
Beslutning: 
Skolelederen på Morsø afdelingen i FGU Nordvest orienterede om følgende: 

• Basishold nr. 1, 10 elever hvor dansk som andet sprog er omdrejningspunkt for 
undervisningen på holdet. Til enkelte af forløbssamtalerne stiller KUI-Morsø tolk 
til rådighed. 

• Basishold nr. 2, 17 elever, hvor de fleste skal ud på spor efter sommerferien. 

• AGU, 16 elever flere af disse er afgangselever. 

• PGU Omsorg og Sundhed, 13 elever med stor tilstrømning. 

• PGU Byg, Bolig og Anlæg, 12 elever. 

• PGU Mad og Ernæring, 9 elever. 
 
Torsdag er der elevarrangement arrangeret af Modstrøm (elevorganisationen), som 
handler om at lave mad sammen, 3 hold er tilmeldt fra Morsø. 
 
Gode forløb med kombinationsforløb på VUC, EUC Nordvest og SOSU til trods for 
Coronarestriktioner. 
 
Supervisering ved selvpodning er en stor lettelse, grundet lange køer til test. 
 
Elevrådet udtrykker, at det er godt at være tilbage på skolen. 
 
FGU Nordvest har ansat en social vejleder og en FGU-vejleder, og vores elever har 
derved en hånd i ryggen i dagligdagen. Det er vejlederne der tager imod eleverne 
første dag de møder. 
 
At gamle elever har lyst til at komme tilbage til FGU, for at sige hej, er en stor 
anerkendelse at få. 
 
Kontaktlærerne er den nære kontakt til eleven, følger op i forhold til fravær, er der 
progression i udviklingen af eleven både fagligt, personligt og socialt. 
 
Overordnede samarbejdspartnere: Rusmiddelteam, Familieafdelingen, KUI, Psykiatri, 
SSP, Ungdomsskolen – Politi. 
 
Bestyrelsesmedlem giver ros for projektet erindringsbilleder, og samarbejde med 
frivillighedsområdet. Hun spørger ind til om der er samarbejde på tilsvarende vis til 
foreningslivet på Mors. Skolederen fortæller, at der pt. ligger en ansøgning inde hos 
A.P. Møllerfonden vedr. samarbejdet med DGI, frivillighedscenteret og FGU Nordvest. 
Herudover har vi netop etableret samarbejde med den lokale tennisklub.  
 
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. 
 

16. Opfølgning siden sidst.  

Formanden og direktøren orienterer. 

Der orienteres bl.a. om følgende: 

➢ GDPR-MOCH 



➢ Corona-status 

➢ Nye puljemidler 

➢ Fundraising 

➢ Data vedr. trivsel og udslusning på nationalt plan. – gerne en løbende 

orientering vedr. udviklingen i indsatser og initiativer 

 

Indstilling: 

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 

 

Beslutning: 

Direktøren orienterede om implementeringen af GDPR i hele FGU. Der har været  

afholdt awareness-kurser arrangeret af MOCH. FGU Nordvest ligger pt. forrest i 

besvarelsen af kurserne blandt de øvrige FGUére. 

 

80% af eleverne er inde på skolen for at få undervisning ellers er der 

onlineundervisning 2-3 dage pr. uge. FTR orienterede om situationen i Jammerbugt og  

hvordan de gør det. 

 

Nye puljemidler til Elevrådene, og 2. kvt. Corona rengøringspenge. 

 

Der har været afholdt kursus i fundraising. Der skal fokus på projekter vedr. ordblinde.  

Vi skal skabe et miljø, hvor alle uanset forudsætninger lærer godt. Der skal måske også 

laves projekter sammen med lokale virksomheder, hvor vi kan støtte op om elever i 

virksomhedstræning, job og lignende for at sikre, at overgangen til job bliver en succes.  

 

Nationale data er ikke kommet endnu. I forhold til trivsel er vi med i et ILT projekt  

sammen med de øvrige FGUére i Nordjylland. 

 

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. 

  
 

17. Budgetopfølgning 2021. 
Det korrigerede budget viser et forventet mindre forbrug 551.334 kr. og baserer sig på 
284 årselever og 24 årselever til udslusningstaxameter. 
De væsentlige ændringer er: 

• Faktiske elevindberetninger for 1.kvt. 2021 er indsat. 

• Personalejusteringer i forhold til kendt situation. 

• En lille ændring i undervisningsudgifter, så det stemmer med de nye årselever. 

• Forbrugsjusteringer på baggrund af forventningerne til 2021. 
 
Bilag: 

• Budget 2021 pr. 20.04.2021 

• Årselever 2021 

• Årselever 2020-2021 til sammenligning 
 



Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2021. 

  
Beslutning: 
Direktøren orienterede om budgetopfølgningen og grundlaget for resultatet. Drøftelse 
generelt for udfordringerne omkring EGU-området. Oprindeligt tænkt at 11% skulle 
være på EGU, men reelt er det kun ca. 2% af eleverne, som er EGUére. Måske er 
opsøgningsarbejdet omkring arbejdspladser noget for FGU i stedet for, det snakker 
FGU Danmark om pt. Problematikken er bl.a. at skaffe elevpladser til EGU-eleverne. 
For FGU er det en resursekrævende opgave, som vi ikke får finansieret. 
 
Direktøren viste Budgetopfølgningen og det blev præciseret at 1. kvartal 2020 er en 
råbalance, og derfor ikke periodiseret ud over året. 
 
Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. 

 
18. Status på bygningsstrategi. 

Formand og direktør orienterer om status vedr. de 3 skoler. 
 

a. Thisted – Banken og finansiering. Arkitekt 
b. Jammerbugt – Grund 
c. Morsø – I proces med prospekt 

 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og drøfter om der kan 
træffes beslutning om evt. køb af grund i Jammerbugt. 

 
Beslutning: 
Bestyrelsesformanden orienterede om et møde med Sparekassen Thy. Banken er 
positiv i forhold til finansieringen til projektet i Thisted. Vedr. valg af arkitekt så afventer 
vi lige, at den ene af arkitekterne vender tilbage vedr. ingeniørudgifterne. Bestyrelsen 
får en orientering ud når der træffes beslutning om valg af arkitekt. 
 
Jammerbugt – status er fortsat uændret.  
 
Morsø – Direktøren har talt med et firma Primusmotor, som har hjulpet FGU Trekanten 
med udarbejdelse af et prospekt. Derved får FGU Nordvest mulighed for at rebrande 
os selv. 
 
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning, og besluttede at udskyde beslutningen 
om et evt. køb af grund.  
  
 

19. Gensidig orientering.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 
 



Beslutning: 
Bestyrelsesmedlem orienterede om møde fra FH – der drøftede man udfordringerne for 
bygningerne i FGU og personalesammensætningen i FGU på 
virksomhedsoverdragelsestidspunket.  
 
Selvom overdragelsen ikke har været et ønske eller drøm for alle 
virksomhedsoverdragede, så har nogle medarbejdere alligevel taget tyren ved hornene 
og sagt, at vi skal finde en fælles løsning, og det har man gjort. 
 
FGU Nordvest gjorde hurtigt noget, og derfor er det ikke noget, som er gældende for os 
nu. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

  
 
20. Punkter til næste møde. 

Håber på fysisk fremmøde næste gang. 

• Trivselstal og nationale test såfremt tallene er kommet. 
 

 
21. Eventuelt. 

Ingen bemærkninger. 

 


