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Referat 
Titel Bestyrelsesmøde 
Dato 21. maj 2021 
Tidsrum Kl. 11.30-13.30 
Sted FGU Vestegnen - Ishøj, Pilemøllevej 90, 2635 Ishøj 
Tilstede De kommunalt udpegede:  

Kent Magelund Borgmester Brøndby 
  
Flemming Lunde Østergaard Hansen Byrådsmedlem Rødovre 
Lars Elmkjær Udpeget af Vallensbæk byråd 

 
Repræsentanter fra 
organisationerne: 

 

John Westhausen (næstformand) LO 
Per Gotfredsen Dansk Erhverv 
Bo Kjærulf LO 

 
Medarbejder/elevrepræsentanter:  
Michael Krøll Eriksen  FGU Vestegnen 
Jann Bredahl Sørensen (observatør) FGU Vestegnen 

 
Andre deltagere  
Hanne Fischer Direktør – FGU Vestegnen 
Nathasja Haldbæk Referent 

 
 

Afbud  
Steen Christiansen (formand) Borgmester Albertslund 
Henning Bjerre Udpeget af Ishøj byråd 
Niels-Jørgen Kristensen Københavns Blikkenslager- og VVS-laug 
Torben Jensen (observatør) Byrådsmedlem Glostrup 
Kenneth F. Christensen Byrådsmedlem Hvidovre 
Camilla Saebel Next 

 

Ikke 
tilstede 

Elevrepræsentant (observatør) 
(vakant) 

FGU Vestegnen 

 

Gæst 
 

Gæster  
Jim Vårdal  FGU Vestegnen - administrationschef 
Lisa Goth FGU Danmark - sekretariatet 
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1 Godkendelse af dagsordenen 
  

1.1 Resumé 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

På mødet blev italesat et ønske om programsatte temadrøftelser. 
Her henviste formanden til behandlingen af input til temadrøftelser på sidste bestyrelsesmøde, hvor 
bestyrelsen fik lejlighed til at komme med forslag til temadrøftelser. Derudover er på indeværende møde 
programsat en temadrøftelse med deltagelse af FGU Danmark.  

2 Meddelelser 
2.1 Formand 
2.2 Næstformand 
2.2.1 Generalforsamling den 11. maj i FGU Danmark 
Næstformanden orienterede fra generalforsamlingen i FGU Danmark, herunder om beslutning af en 
vedtægtsændring. Derudover orienterede næstformanden om drøftelser af EGU-sporet, hvor der har været 
nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, som har haft til opgave at belyse udfordringer i relation til EGU-sporet. 

Endvidere orienterede næstformanden om bl.a. Hannes beretning om især coronasituationen, hvor der har 
været et nært og meget positivt samarbejde med BVUM. 

Endelig orienterede næstformanden om valghandlingen, hvor alle bortset fra John Westhausen, som ikke 
havde stillet op til, blev genvalgt. 

2.3 Direktør 
Direktøren orienterede om følgende: 

2.3.1 Status på corona 
2.3.2 En tak fra ministeren 
2.3.3 Artikler i Altinget om EGU 
2.3.4 Status på flytning 
På mødet blev italesat et ønske om, at følgende bliver programsat på et kommende bestyrelsesmøde: 

 Flytning og bl.a. økonomiske konsekvenser  
 Visioner for FGU Vestegnen  
 Samarbejdspartneres ønsker til FGU 
 Geografisk placering og infrastrukturelle muligheder ift. placering af udbud.  

2.3.5 Ny arbejdstidsaftale  
2.3.6 Status på strategiarbejde i FGU Vestegnen 

2.4 Resumé 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  



 
 

Side 3 af 4 
 

3 Økonomi og budget, herunder: 
3.1 Beslutning: Korrigeret budget 
Medarbejderrepræsentant italesatte ønske om en drøftelse af prioriteringen af midler afsat til 
undervisningens gennemførsel samt midler afsat til andet end undervisningens gennemførsel.  
 
På mødet blev spurgt til balance af årsresultatet pr. 31.3.2021 ift. indeværende budget. Her redegjorde Jim 
for, at FGU Vestegnen med udfordringer ift. bl.a. periodiseringer og underforbrug grundet corona, har svagt 
underforbrug. I den forlængelse blev på mødet spurgt til det forventede negative årsresultat. Her 
redegjorde Jim for, at der er tale om en mindre korrektion i forhold til det oprindelige budget. Budgettet 
udviser derfor et mindre underskud mod et lille overskud i det oprindelige budget. Der er dog i begge 
tilfælde tale om så små afvigelser, at budgettet må anses for at være et budget i balance.  

Bestyrelsen besluttede det korrigerede budget med den bemærkning, at beslutningen sendes i mailhøring 
blandt de fraværende bestyrelsesmedlemmer i en uge med mulighed for at fremsende kommentarer 
grundet det store afbud til mødet. 

3.2 Resumé: Økonomisk status 
Bestyrelsen tog den præsenterede økonomiske status til efterretning. 

3.3 Beslutning: Elevprognose 
Hanne orienterede om, at der pr. pågår et arbejde sammen med kommunerne om at estimere elevtallet i 
den resterende del af 2021.  

På mødet blev spurgt til, om det ikke er muligt at tage udgangspunkt i elevtilgangen i 2020.  

Her supplerede Lars Elmkjær med perspektiver på, hvorfor det er vanskeligt for en kommune at give 
konkrete estimater på elevtal. Her er bl.a. elementer som til- og fraflytning og de unges eget ønske et 
parameter, som gør det vanskeligt at give sikre tal. Samtidig er der en indbygget dobbelthed i FGU i og med, 
at det ønskværdige er, at de unge går i ordinær ungdomsuddannelse eller job. Derudover er både KUI og 
FGU nye – det kan være et medvirkende forhold, da både kommuner og FGU forsat arbejder med at blive 
skarpe på målgruppen.  

I den forlængelse drøftede deltagerne målgruppen – og om der fx kunne være relevans i at arbejde med 
for-forløb til FGU, da noget tyder på, at der er et spænd fra STU til FGU, som lige nu er en udfordring.  

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen omkring, at samarbejdet med kommunerne omkring elev-
forlængelser, optag og forventet optag intensiveres – og at der skal programsættes en strategisk drøftelse 
på et kommende bestyrelsesmøde. 

4 Opfølgning på revisionens bemærkninger 
Jim redegjorde kort for revisionens bemærkninger, herunder bemærkning vedr. indkøbspolitik, som pt. er i 
proces. Det forventes, at denne vil kunne præsenteres på et kommende bestyrelsesmøde.  

4.1 Resumé 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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5 Temadrøftelse: Besøg fra FGU-sekretariatet v/ Lise Goth 
Lisa Goth, sekretariatschef i FGU Danmark, præsenterede oplæg. Oplæg medsendes referatet. 

På mødet var efterfølgende dialog omkring bl.a.: 

 EGU-sporet, herunder bl.a. snitflader til EUD samt økonomi omkring EGU-elever 
 FGU Danmarks opgaver og funktion, herunder samarbejdet med KL omkring FGU-institutionernes 

samarbejde med KUI. 
 FGU-målgruppen og de unge, som falder udenfor målgruppen grundet de lovgivningsmæssige 

rammer. 
 Forskellen i styringsparadigmet fra de frie skoler og de tidligere produktionsskoler – til aktuelt det 

statslige styringsparadigme, som omfatter FGU-institutionerne, hvor der er et langt større krav til 
dokumentation og det at kunne håndtere tilsyn.  

 Kravene til organiseringen omkring udbud af de tre spor, AGU, PGU og EGU samt Basis, herunder 
oplevelsen af lovgivningsmæssige rammer og økonomi.  

5.1 Resumé 
Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning. 

6 Tavshedspligt 
Der er ikke punkter på dagsordenen, som gav anledning til overvejelser omkring tavshedspligt. 

7 Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde er flyttet til den 9. september 2021 kl. 8-10 – der er fremsendt mødeindkaldelse i 
kalenderen.  

 

 

 

 

 


