Referat af bestyrelsesmøde FGU Nord
Tirsdag den 15. december 2020 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Mødet foregår online på Teams grundet Covid-19

Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
- Formand Kristine Henriksen, Gladsaxe Kommune kristine.henriksen@gladsaxe.dk
- Næstformand Søren Slotsaa, DI, sgs@mmv-ms.dk
- Søren B. Heisel, Gentofte Kommune soren.heisel@3f.dk
- Jesper Würtzen, Ballerup Kommune jew@balk.dk
- Gert Biilmann, Herlev Kommune gert.biilmann@herlev.dk
- Karsten Lomholt, Lyngby-Taarbæk Kommune karsl@ltk.dk
- Jesper Tranberg-Hansen, LO, jesper@lohovedstaden.dk
- Carsten Enevoldsen, 3F, carsten.enevoldsen@3f.dk
- Thomas Mikkelsen, Unord, tmi@unord.dk
- Carsten Lauridsen, Dansk Byggeri info@vlt-byg.dk
- Tina Danum, TR og medarbejderrepræsentant FGU Nord, tinad@fgunord.dk
-Tine Maria Koefoed, medarbejderrepræsentant FGU Nord, tinek@fgunord.dk
Afbud:
- Emma Daugbjerg, Elevrepræsentant Ballerup, FGU Nord, emmadaugbjergs@gmail.com
- Christoffer Martin, Elevrepræsentant Gladsaxe, FGU Nord, christofferfaurholtmartin@gmail.com

Øvrige deltagere på mødet:
- Tina Jensen, rektor
- Martin Wennick, ressourcechef

Referent:
- Helena Otto, sekretariatsbetjening af bestyrelsen, FGU Nord

Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 16/9-20 - Bilag 1
Indstilling:
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender referaterne og efterfølgende underskriver.
Godkendt.
Referaterne fra bestyrelsesmøderne d. 9. juni 2020 og d. 16. september 2020 skal godkendes og
underskrives. De ligger til underskrift i administrationen på Gladsaxe afdelingen og i den forbindelse kan
man også afhente en julegave. Vi er på skolen t.o.m d. 18. december og er tilbage igen d. 4. januar.
Dokumenter til underskrift kan også sendes på mail, hvis dette ønskes.

2) Elevsituation – bilag 2 udleveres på mødet
Kort gennemgang af nuværende elevtal. Her vil blive gennemgået fordelingen af elever på de tre spor, samt
kommunelister, som viser hvilke kommuner eleverne kommer fra.
Indstilling:
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning.
Der er en god fordeling af eleverne blandt de fem kommuner. Vores elevtal ser fornuftigt ud taget COVID19 situationen i betragtning.

3) Nyt PGU tilbud i Gladsaxe
Formandskabet og rektor vil gerne undersøge muligheden for at åbne et autoværksted på matriklen i
Gladsaxe. På skolen i Gladsaxe mangler der håndværksmæssige PGU tilbud. Tilbud om auto og knallert i
FGU-regi er få og vi skal helt til Frederikssund for at finde noget ud over det tilbud vi har i Ballerup, som har
størst fokus på metaldelen.
Indstilling:
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen giver samtykke til at rektor går videre med en undersøgelse af
opstart af et autoværksted, heri udarbejdelse af en økonomisk beregning.
Bestyrelsen godkender at formandskabet sammen med rektor må undersøge mulighederne og økonomien i
at åbne et autoværksted på matriklen i Gladsaxe.

4) Bygningsanalyse
Grundet de store udfordringer med bygningsmassen og økonomien på de 27 FGU institutioner, har Deloitte
gennemført en landsdækkende bygningsanalyse, med aflevering primo november 2020.
Dette for at afdække de reelle bygningsforhold for hver enkelt institution.
FGU Nords fysiske rammer og økonomiske forhold ligger, efter hvad vi ved lige nu, i den meget gode ende
af undersøgelsen.
Indstilling:
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning.
Det endelige resultat på bygningsanalysen er ikke kommet endnu. Møde med ministeren er blevet aflyst af
flere omgange, men er indtil videre sat til d. 4/1-21. Der bliver sendt en mail ud efterfølgende hvis der
bliver informeret om noget vigtigt. Der er udarbejdet en Bygningsstrategi for FGU Nord og der er gang i
arbejdet med en vedligeholdelsesplan.

5) Institutionsudviklingsaftalen for 2021
FGU Nord har fået tildelt en pulje på 1.259.000 kr. til kompetenceudvikling af lærere og ledere i 2021. Vores
fokus i det kommende år er en fortsættelse af implementering af de didaktiske principper – og arbejdet
med helhedsorienteret undervisning. Udover dette vægtes arbejdet i team, bevidsthed om læringsstile,
kendskab til målgruppen og de elevrettede processer i samarbejde med KUI også i vores ansøgning.
Ledelsen fortsætter arbejdet med Rosendahl Consulting og der er planlagt et forløb over hele 2021, så
implementering af processen sikres. Her er fokus på samarbejde, udvikling og eksekvering.
Indstilling:
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning.
Rektor informerede om dette punkt.

6) Strategi 2023 Bilag 3 udleveres på mødet
Efter at FGU Nords strategiproces mod 2023, blev gennemgået på sidste bestyrelsesmøde, ønskede
bestyrelsen at de fysiske rammer skulle indskrives i vores strategiproces 2023, hvilket nu er sket.
Indstilling:
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning.
Rektor informerede om at bygningsstrategien nu er indskrevet i vores strategiproces 2023.

7) Møde datoer for 2021

Forslag:

tirsdag den 6. april / onsdag den 7. april 2021
tirsdag den 15. juni /onsdag den 16. juni / torsdag den 17. juni 2021
mandag den 20. sept./ tirsdag den 21. sept./onsdag den 22. sept. 2021
mandag den 13. dec./tirsdag den 14. dec./ torsdag den16. dec. 2021

Indstilling:
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen beslutter mødedatoer for april, juni, september og december
2021.
Følgende datoer og tidspunkter blev besluttet:
- Torsdag d. 8/4-2021 kl. 08.00-10.00
- Tirsdag d. 15/6-2021 kl. 16.00-18.00
- Onsdag d. 22/9-2021 kl. 16.00-18.00
- Torsdag d. 16/12-2021 kl. 16.00-18.00 og efterfølgende julemiddag fra kl. 18.00-20.00.
Rektor sender mødeindkaldelser ud snarest.

8) Meddelelser fra Rektor
1. Ny organisering af ledelsen på FGU Nord bilag 4
Da vores ene teamkoordinator er gået på barsel og den anden er stoppet, mente jeg at det var det
rigtige tidspunkt at kigge på vores organisering af ledelsen.
Vi er gået fra udvikling af FGU Nord til mere fast drift, hvilket giver nogle andre behov i ledelsen.
Jeg har fået input fra medarbejdere, ledelsesteamet, mine kollegaer i direktør -rektor kollegiet,
samt ekstern ledelseskonsulent og formandsskabet.
Mit mål har været at skabe:
• Større sammenhæng på de enkelte skoler

•
•
•
•
-

Enkelthed og tydelighed om rolle/ansvar end tidligere
Frigøre tid i ledelsen
Bedre overblik over det vi arbejder på
Styrke vores fokus på fælles projekter

Stillingerne til pædagogisk konsulent er lige blevet slået op.

2. Status FGUplaner
Vi går for alvor i luften med FGUplaner den 15/12-20
Personalet bliver oplært i platformen på pædagogisk dag den 4/1-21
Oplæring af personalet burde gå rimelig hurtigt, grundet systemet er meget lig det vi benytter pt.
-

Rektor informerede om dette punkt.

3. Status på Corona og hverdagen på FGU Nord
Vi kører fortsat med en hel række covid-19 retningslinjer.
ATS har været på besøg, som et led i besøg på alle skoler og ungdomsuddannelser.
De havde ingen bemærkninger.
Vi har fortsat ekstra rengøring på begge matrikler.
Vi kan stadig ikke tilbyde almindelige rundvisninger på FGU Nord.
På vores hjemmeside www.fgunord.dk kan vores virtuelle rundvisning, samt vore
præsentationsvideo ses.
Vi har særlige rundvisninger uden for normal undervisningstid, for de særligt sårbare unge.
Fra januar 2021 opstarter vi ”Åbent Hus” – live, online for elever, forældre og
vejledere/sagsbehandlere m.fl.
-

Vi har været gode til at fastholde vores elever under Covid-19. Dette skyldes også vores gode
samarbejde med KUI. 11 elever og 5 lærere testet positiv på vores afdeling i Ballerup og det er
derfor besluttet at alle værksteder har nødundervisning frem til juleferien. Alle eksaminer
gennemføres som planlagt. STU møder ind med enkelte elever.

4. ”Bryd unges ledighed”
Vores projekt med Forening Nydansker, finansieret af Turborgfondet afsluttes her ved udgangen af
året. Forening Nydansker forsøger at skaffe midler til at kunne fortsætte i 2021.
39 elever har gennemført forløbet trods corona-situationen og på nuværende tidspunkt er 11
elever i gang. Ca. 1/3 -del er blevet udsluset til uddannelse eller varig beskæftigelse efter endt
mentorforløb.
-

Rektor informerede om dette punkt.

5. Kampen om SPS støtte til FGU
Modsat alle andre ungdomsuddannelser, har FGU ikke ret til fuld SPS-støtte.
Dette har været- og er en stor udfordring i det daglige arbejde på FGU, da ca. 40-50 % af de unge
har brug for ekstra støtte for at kunne være en del af forløbet på FGU.
Det giver udfordringer for den enkelte unge, underviserne, vores og KUI vurderingen af om den
unge kan rummes i tilbuddet.
Støttepartierne bakker op om en pulje på 60 mio. til SPS støtte på FGU.
- Se evt. udsendte artikler fra Altinget den 27/11-20
-

SPS støtte til FGU er kommet med i Finansloven i en forsøgsperiode på to år. 30 mio. kr. pr. år.

6. Røgfri skole pr. 31/7- 2021
FGU Nord er indgået et samarbejde med kommunernes rygekonsulenter i Gladsaxe, Ballerup og
Herlev, samt Kræftens bekæmpelse.

Der opstartes projekt mod Røgfri skole den 6. januar 2021. Her er første information til personalet
fra de eksterne samarbejdspartner.
Der er nedsat en styregruppe med de 4 eksterne samarbejdspartner, skolelederne og rektor.
Samt en arbejdsgruppe med de 4 eksterne, deltager fra skolernes elevråd, personale og
skolelederne. Dette arbejde opstartes ligeledes i januar 2021.
-

Projekt røgfri skole vil foregå ens på begge matrikler.

7. FGU NORD har fået godkendt 4 udviklingsprojekter hos STUK
STUK har bevilliget 1,985 mio. kroner til udvikling praksisbaseret FGU-undervisning på AGU.
Der er blevet godkendt i alt 20 ansøgninger, og de 4 af dem kom fra FGU NORD.
Undervisningsforløb med temaerne:
• Ung på røven (privatøkonomi/fattigdom blandt unge)
• Ung flygtning i… (unge flygtnings hverdag og vilkår)
• På eventyr i fantasien (rollespil som læringsplatform)
• How to be Danish (danskhed oversat til engelsk)
-

Rektor informerede om dette punkt. Vi kender ikke fordelingsnøglen endnu.

9) Økonomisk orientering Bilag eftersendes på mail
Budget for 2021 samt balancen pr. 30.11.20 gennemgås af ressourcechef Martin Wennick.
Derud over vil der være opfølgning på likviditetsbudget og gennemgang af pengestrømsanalyse.
Indstilling:
Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen godkender budget 2021, samt balancen af 30.11.20
Ressourcechefen gennemgik budget 2021 og balancen pr. 30.11.2020. Der forventes ca. 1 million til 1,5
million i positiv for årsresultatet 2020.
Rektor gjorde opmærksom på, at løndele er forhøjet til 600.000 kr. i budgettet.
Bestyrelsen godkender dette.
Der skal tænkes over hvilke holdninger der er til biler. Ressourcechefen undersøger til næste
bestyrelsesmøde hvilke muligheder der er.
Der besluttes at nedsætte et udvalg med formand, rektor samt udvalgte medarbejdere (fx AMSU) for at
arbejde på en bæredygtighedspolitik.

10) Salg af Firskovvej 4 – lukket punkt
Stillingstagen til habilitet i forhold til repræsentant i bestyrelsen fra Lyngby-Taarbæk kommune.
Afrapportering omkring salg af ejendommen på Firskovvej ved udvalget bestående af Kristine, Søren og
Tina – Rene van Laer deltager forsat som rådgiver i udvalget.
Indstilling:
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tage gennemgangen til efterretning og giver udvalget mandat til at
arbejde videre med salgsarbejdet.

11) Eventuelt

- Der blev informeret om den shitstorm FGU Nord var en del af i forbindelse med at Sundhedsstyrelsen
delte de unges plakater med en fortolkning af Sundhedsstyrelses mundbindsplakater på deres Facebook.
Historien blev bragt i BT, men citater fra Sundhedsstyrelsen og rektor.
- Berlingske har været ude og interviewe Rektor og nogle af vores elever til en artikel om drenge der er
mindre uddannet end piger. Artiklen udkommer mellem jul og nytår.
- Der var et ønske om, at der blev lavet noget statistik på hvor mange af vores elever der bliver udsluset til
erhvervsuddannelserne, for derefter at få lavet en artikel i alle 5 lokalaviser. Dette er en god ide, men ikke
muligt lige nu, da vores elevsystemer ikke kan håndtere det. Rektor vender tilbage så snart det kan lade sig
gøre.

