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Referat 
Titel Bestyrelsesmøde 
Dato 8. september 2020 
Tidsrum Kl. 10-12 
Sted FGU Vestegnen – Ishøj, Pilemøllevej 90, 2635 Ishøj 
Deltagere De kommunalt udpegede 

Albertslund – Steen Christiansen (borgmester) 
(formand) 
Brøndby – Kent Magelund (borgmester) 
Glostrup – Torben Jensen (byrådsmedlem) 
(observatør) 
Hvidovre – Kenneth F. Christensen (byrådsmedlem) 
 
Repræsentanter fra organisationerne 
John Westhausen (LO) (næstformand) 
Niels-Jørgen Kristensen (Københavns Blikkenslager- 
og VVS-laug) 
Per Gotfredsen (Dansk Erhverv) 
Camilla Saebel (Next) 
 
Repræsentanter for medarbejdere 
Michael Krøll Eriksen 
 
Medarbejderrepræsentant uden stemmeret 
Jann Bredahl Sørensen 
 
Elevrepræsentant uden stemmeret 
Afventer 

Afbud - Bo Kjærulf (EFK) 
- Lars Elmkjær (Vallensbæk) 
- Flemming Østergaard Hansen (Rødovre) 
- Henning Bjerre (Ishøj) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger. 

2. Meddelelser, herunder opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 
a. Meddelelser fra formanden: 
Borgmestermøde 1. september  
Formanden orienterede fra borgmestermødet, herunder om drøftelserne på mødet af elevtallet og 
økonomi. Tilbagemeldingerne fra borgmestrene var, at det daglige samarbejde fungerer 
tilfredsstillende. På borgmestermødet blev besluttet at rette en fælles henvendelse fra de 7 
borgmestre til regeringen og Folketinget omkring det økonomiske grundlag for FGU – denne 
vedlægges referatet som bilag.  
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På bestyrelsesmødet blev oplyst, at Arbejdsmarkedets parter forventes at rette en lignende 
henvendelse.  
 
Møde i FGU Danmark v/ næstformanden 
Næstformand, John Westhausen, orienterede fra seneste møde i FGU Danmark, herunder: 

• Foreningens opmærksomhed på FGU-institutionernes økonomi 
• Drøftelser af taxameterstrukturer 
• Planerne for folkemødet næste år 
• At FGU DK aktivt går ind i Skills Danmark. I praksis betyder det, at den kommune, som skal 

afholde Skills vil være tovholder. 
• Afvikling af generalforsamlingen, som forventes, afholdt uden årsmøde.  

Her tilbød medarbejderrepræsentant, Michael Krøll, at deltage til generalforsamlingen. 
Direktøren svarede, at forsamlingsforbuddet kan være en udfordring, men at hun vender 
tilbage, når de praktiske rammer er kendte. I forlængelse heraf orienterede formanden 
om, at Lone Loklindt, som i dag er næstformand i FGU DK og kommunal repræsentant, 
udpeges igen.  

 
Direktøren supplerede med, at relevante artikler og andet materiale kan findes på FGU DK’s 
hjemmeside her – ligesom at der løbende lægges relevante nyheder op på FGU Vestegnens 
hjemmeside her.  
 
b. Meddelelser fra direktøren: 
Corona – en status fra FGU Vestegnen 
Direktøren orienterede om Coronasituationen, herunder den nyeste udvikling siden i går. 
Bestyrelsen drøftede situationen, herunder forventningen om, at der vil komme coronatilfælde, 
som skal håndteres. 

Skolestart 
Direktøren orienterede om skolestarten den. 3. august 2020, som har været en god og positiv 
oplevelse trods et øget fokus på at retningslinjerne omkring corona blev overholdt. 
 
Elevtal 
Direktøren orienterede om det aktuelle elevtal i FGU Vestegnen og bemærkede, at elevtallet er et 
dynamisk tal, som hele tiden bevæger sig. Derfor følger FGU Vestegnen løbende 
elevtalsudviklingen. 

Videre proces for FGU Vestegnens strategi 2020-2023  
Direktøren orienterede om strategiprocessen, hvor FGU Vestegnen er nået til næste fase, som 
involverer vores medarbejdere og elever. Et endeligt strategiudkast forventes fremlagt for 
bestyrelsen til godkendelse på bestyrelsesmødet 29. november.  
 
Styrket indsats omkring læsefærdigheder og ordblinde i FGU Vestegnen 
Direktøren orienterede om, at FGU Vestegne screener alle elever – og i den forbindelse bliver de 
elever, hvor screeningen indikerer, at der kan være udfordringer ift. ordblindhed yderligere testet.  
 

https://fgu.dk/aktuelt/seneste-nyt/
https://fguvestegnen.dk/nyheder/
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Nye skilte til alle afdelinger  
Direktøren orienterede om, at der i løbet af september måned bliver opsat nye skilte på alle fire 
afdelinger.  

Besøg af Følgegruppen 13. august  
Direktøren orienterede fra følgegruppemødet den 13. august, herunder om beslutninger om 
mødestruktur og nedsættelse af arbejdsgrupper, som bl.a. skal udarbejde en fælles rammeaftale 
om samarbejdet mellem de 7 kommunale unge indsatser og FGU Vestegnen. 
Følgegruppen består af direktørerne fra FGU Vestegnens 7 samarbejdskommuner. 

Organisationsstrukturen på plads  
Direktøren orienterede om, at FGU Vestegnen har fået organisationsstrukturen på plads og der er 
etableret samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisation. I den forlængelse planlægges med 
gennemførsel af APV blandt medarbejderne i uge 43 samt den obligatoriske nationale 
elevtrivselsmåling i november. 

FGU Vestegnen deler erfaringer om corona på Sorø Mødet 2020 
Direktøren orienterede om, at hun deltager i årets uddannelsespolitiske debatmøde, ministerens 
Sorømøde, som løber af stablen den 5. september. Temaet for årets undervisningstopmøde er 
erfaringerne fra nødundervisningen grundet coronakrisen, og hvad de kan bruget til i udviklingen af 
fremtidens skoler og uddannelser. 

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. 

3. Budgetopfølgning
Beslutning 
Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og noterede sig de ekstraordinære tilskud i 2020, som 
forventes at påvirke årets samlede resultat.  

4. Opfølgning på revisionens anbefalinger i regnskab 2019
Direktøren præsenterede status på revisionens anbefalinger, herunder om den finansielle strategi, som 
udestår. Der er tæt dialog med revisionen omkring udarbejdelse af denne. På mødet blev spurgt til GDPR, 
hvor Nathasja orienterede om, at der i FGU DK er etableret et centralt styret projekt ift. at få FGU-
institutionerne ajourført ift. GDPR-lovgivningen.  

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. LUKKET PUNKT: Bygningsstrategi
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6. Etablering af IT-administrativt fællesskab med FGU Hovedstaden
Direktøren orienterede og bestyrelsen drøftede aspekter af at indgå i et samarbejde. Her er bl.a. en 
bekymring for, at FGU Vestegnen, fordi størrelsesforskellen på FGU Vestegnen og FGU Hovedstaden er så 
stor, kan blive udfordret. Her er det bestyrelsens ønske, at der i det IT-administrative fællesskab er flere 
samarbejdspartnere end blot én. 

Derudover kunne der med fordel kigges på, om der er sammenfald med erhvervsskolernes IT-struktur og 
de krav der er til IT i FGU Vestegnen. 

Beslutning 
Bestyrelsen besluttede at: 

- Direktøren gives mandat til at gå videre med etableringen af IT-fællesskabet med FGU Hovedstaden
og andre FGU-institutioner, herunder en undersøgelse af mulighederne for at etablere med andre
uddannelsesinstitutioner, således at FGU Vestegnen får øget kvaliteten og en bedre
ressourceudnyttelse på IT-området.

7. Mødekalender for bestyrelsesmøder i 2021
Beslutning 
Bestyrelsen besluttede, at: 

- Der laves en doodle på de præsenterede mødedatoer med henblik på at afstemme, hvordan
datoerne passer ift. bestyrelsens kalender
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8. Tavshedspligt
Ud over det lukkede punkt 5, er der ikke sager på dagsorden, som giver ikke anledning til nærmere 
overvejelser om tavshedspligt. 

Beslutning 
Bestyrelsen havde intet at bemærke under punktet. 

10. Eventuelt
Beslutning 
Bestyrelsen havde intet at bemærke under punktet. 
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