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1 Godkendelse af dagsordenen 
1.1 Resumé 
I forbindelse med godkendelsen af dagsordenen blev det bemærket, at bestyrelsen i marts og maj er 
kommet med input til ønsker til dagsordenen – og at disse ønsker i indeværende dagsorden ikke er 
imødekommet. 

Formanden redegjorde for, at der i dag er prioriteret et oplæg om STU, da det aktuelt er et 
opmærksomhedspunkt i kommunerne – og i forlængelse heraf orienterede direktøren om, at der er 
planlagt oplæg med deltagelse af KUI-ledere på det kommende møde i november. 

På mødet blev givet udtryk for, at der er et ønske om, at der programsættes en drøftelse af de tematikker, 
som bestyrelsen på de forrige møder er kommet med, herunder værksteders placering på FGU Vestegnens 
afdelinger, elevfravær og strategi.  

2 Meddelelser 
2.1 Formand 
Der var ingen meddelelser. 

2.2 Næstformand 
Der var ingen meddelelser. 

2.3 Direktør 
Direktøren orienterede om nedenstående: 

2.3.1 Skolestart 
2.3.2 Aktiviteter i FGU Vestegnen 
Det i dagsorden medsendte bilag blev desuden udleveret i print. 

2.3.3 Finanslov 2022 og bæredygtig økonomi i FGU 
Der blev tirsdag d. 7. september i regi af FGU Danmark afholdt politisk møde med deltagelse af 
ordførerne, hvor bl.a. bygningsstrategi og bygningsanalyse samt finansieringsmodellen for FGU blev 
drøftet. Derudover blev også drøftet FGU-skolernes faldende elevtal, hvor der på landsplan ses en 
nedgang på ca. 1500 elever – og derudover EGU-sporet. FGU er optaget af bygningstaksameter samt 
højere grundtilskud for at kunne imødekomme løbende bevægelser i elevtallet. 

Deltagerne på mødet bemærkede positivt, at der er politisk fokus på FGU og forudsætningerne for 
etablering af den nye uddannelse. Det opleves, at mere formaliserede uddannelser har mere 
favorable vilkår bl.a.  ift. bygninger, som det er vigtigt at få gjort opmærksom på. Oplevelsen er, at 
etableringen af uddannelserne har haft for kort tid og at det ikke politisk er velgennemtænkt, 
herunder analysen af det potentielle elevgrundlag samt bygningsmassen. 

På mødet blev givet udtryk for en optagethed af, om FGU Vestegnen har de rigtige tilbud og 
afdelinger til de ca. 400 aktuelle elever, bl.a. set i lyset af forventninger om et faldende elevtal. Dette 
rummer en kompleksitet, som der er et ønske om, at disse drøftelser programsættes i bestyrelsen.  
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2.3.4 Røgfri skoletid 
Kent orienterede om, at der er et samarbejde mellem de 7 kommuner om understøttende tiltag 
mhp. at vores unge bliver røgfri. 

2.4 Resumé 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med ovenstående bemærkninger. 

3 Elevtal – Sommerens optag 2021 
3.1 Resumé 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger til indstillingspunkterne: 

Sommerens overgangstal og optag 
Direktøren orienterede om elevtallet og sommerens optag, herunder at elevtallet følges tæt, da der er en 
forventning om, at nogle elever på ungdomsuddannelserne frem til efterårsferien falder fra og en vis andel 
indskrives på FGU. 

Deltagerne bemærkede positivt redegørelsen for elevtal og overgange – dog er der et ønske om, at 
overgangselever kategoriseres ift. det erhvervsrettede og det gymnasiale.  

Forventningerne til elevtalsudviklingen sammenholdt med den nævnte, generelle nationale udfordring i 
elevtalsudviklingen 
På mødet blev foreslået, at der sammenlignes med kommunernes egne tal, da der i visionært bør være en 
nedgang i FGU-elevtallet, hvis kommunerne er gode til at få elever videre i job eller uddannelse. 

Mulige tiltag for at imødekomme en forventet elevtalsudvikling 
På mødet blev bemærket, at det har været et atypisk år med corona, som også må forventes at have 
betydning for elevtallet.  

4 Elevtrivselsmåling 
4.1 Resumé 
Direktøren orienterede om undersøgelsen, som er gennemført af ministeriet – og at det ikke har været 
muligt at få oplyst en formel besvarelsesprocent. 

Bestyrelsen drøftede årets elevtrivselstal og resultatet blev taget til efterretning i bestyrelsen med følgende 
bemærkninger.  

På mødet blev spurgt til, hvor mange de 7 samarbejdskommuner sender til andre FGU-skoler end FGU 
Vestegnen. Direktøren replicerede, at det pt. ikke er data, som er tilgængelige for FGU Vestegnen. 

I den forlængelse blev foreslået, at der udvikles en supplerende undersøgelse, som går mere i detaljen, da 
den foreliggende trivselsundersøgelse ikke rummer mange data – og dermed ikke store muligheder for 
udvikling af trivselsunderstøttende tiltag, fx i samarbejde med elevråd. Direktøren orienterede om, at der 
pt. på landsplan drøftes mulighederne for at gå sammen på tværs for at udarbejde en supplerende 
undersøgelse, som er mere anvendelig ift. udvikling af trivselsunderstøttende indsatser. 
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5 Økonomi 
5.1 Resumé: Budgetopfølgning pr. 30/6-21 
Direktøren orienterede om budgetopfølgningen for første halvår, som ser positiv ud. 

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen pr. 30/6-21 til efterretning med følgende bemærkninger. 

På mødet blev spurgt til note 3 ift. fratrædelser. Administrationschefen replicerede, at der var tale om 
fratrædelse generelt, både udbetaling af feriepenge og fratrædelsesgodtgørelser. 

Derudover blev spurgt til medarbejdertrivsel, hvor direktøren orienterede om, at der er gennemført APV. 
Derudover er der planlagt MUS-samtaler. 

Endvidere blev spurgt til medarbejderomsætning – og der er et ønske om, at der på det kommende møde 
programsættes en orientering om medarbejderomsætningen begyndende fra indeværende skoleår. 

Bestyrelsen besluttede, at der i bestyrelsens årshjul indarbejdes fx et årligt nedslag, hvor der orienteres om 
bl.a.: 

• Medarbejdertrivsel 
• Medarbejderomsætning 
• Kompetenceudvikling 

5.2 Resumé: Opfølgning på revisionens anbefalinger 
Bestyrelsen tog opfølgning på revisionens anbefalinger til efterretning uden bemærkninger. 

6 Indkøbspolitik 
6.1 Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indkøbspolitikken uden bemærkninger. 

7 Lønpolitik 
7.1 Beslutning 
Bestyrelsen godkendte lønpolitikken uden bemærkninger. 

8 Indledende orientering om udpegning til ny bestyrelse 2022 
8.1 Sagsfremstilling 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger: 

- Ønske om flest mulige gengangere i de nye udpegninger 
- Ønske om evaluering af bestyrelsesarbejdet  
- Tilpasning af vedtægterne og forretningsorden til FGU Vestegnens nuværende organisering 

9 Mødeplan for bestyrelsen i 2022 
Bestyrelsen tog mødeplan 2022 til efterretning med følgende bemærkninger:  
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- Der skal planlægges et konstituerende møde i maj måned 
- På nuværende bestyrelses sidste møde i november skal programsættes en everlevering til ny 

bestyrelse 

10 Temaoplæg: Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i FGU 
Vestegnen v/ Niklas Scharnowsky Dietz, STU-koordinator i Ishøj 

10.1 Resumé 
STU-koordinator, Niklas Scharnowsky Dietz, vil præsenterede et oplæg om FGU Vestegnens STU-tilbud, og 
kom bl.a. ind på: 

- Målgruppen 
- Den netop gennemførte udbudsrunde og de afledede konsekvenser heraf 
- Hverdagen på STU og aktiviteter  
- Visioner 
- Nødvendigheden af samarbejdet med kommunerne 

Deltagerne spurgte bl.a. til transporten til og fra STU i Ishøj, hvor Niklas oplyste, at der er indført 
busordning. Derudover spurgte deltagerne til det samlede antal af STU-visitationer i de 7 
samarbejdskommuner sammenholdt med elever til FGU Vestegnens nuværende STU-elevantal. 

Bestyrelsen tog oplæg om STU til efterretning. 

11 Tavshedspligt 
Der er ikke punkter på dagsordenen, som giver anledning til overvejelser omkring tavshedspligt. 

12 Eventuelt 
1. Det blev bemærket, at det er et ønske, at den samlede bestyrelse havde været orienteret om og inviteret 
til indvielsen af FGU Vestegnens nye afdeling i Albertslund.  

2. Derudover blev spurgt til, hvornår der kommer et skilt op, som viser, at FGU Vestegnen er flyttet ind. Jim 
orienterede om, at det er sat i proces og at der afventes en godkendelse fra kommunen.  

3. I indeværende referat orienteres bestyrelsen om, at der efter mødet fremsendes en orientering om 
ministerens godkendelse af flytningen af Albertslund-afdelingen tidligere beliggende Sydvestvej 129a i 
Glostrup – til Løvens Kvarter 17 i Albertslund. Ministerens skriftlige godkendelse fremsendes bestyrelsen. 
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