Revideret dagsorden til bestyrelsesmøde i FGU Nord
Torsdag den 16. december 2020 kl. 16.00 – 18.00
Gladsaxevej 315, 2860 Søborg
Med efterfølgende middag kl. 18.00-20.00

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
- Emma Daugbjerg, Elevrepræsentant Ballerup, FGU Nord, emmadaugbjergs@gmail.com
- Laura Cassandra Vesselgaard Elevrepræsentant Gladsaxe, FGU Nord cassvesselgaard@gmail.com

Afbud:

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

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

Dagsorden:
1) Økonomisk orientering Bilag eftersendes på mail
Budget for 2022 samt balancen pr. 30.11.21 gennemgås af ressourcechef Martin Wennick.
Derud over vil der være opfølgning på likviditetsbudget.
Indstilling:
Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen godkender budget 2022, samt balancen af 30.11.21

2) Elevsituation – og kommunelister– bilag 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.

3) Status på Klar, Parat, FGU - og DSA klar til FGU
Alle fem kommuner har taget meget godt imod den kommende opstart af Klar, Parat, FGU den 5/1-2022.
Tilbuddet opstartes på vores skole i Gladsaxe ud fra en analyse af forespørgsler hos de fem kommuner. Pt.
er tre ansatte (svarenden til 2,04 årsværk) fra FGU Nord inde over tilbuddet.
Der er forespørgsel fra Ballerup – og Egedal på tilbuddet DSA klar til FGU. Hvis der kommer mange
henvendelser efter opstart fra denne målgruppe overvejes det at opstarte dette på vores skole i Ballerup.
Indstilling:
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning.

4) Institutionsudviklingsaftalen for 2022/23
FGU Nord har fået tildelt en pulje på 1.614.000 kr. til kompetenceudvikling af lærere og ledere i 2022/2023.
Vores fokus i de kommende år er en fortsættelse af implementering af de didaktiske principper – og
arbejdet med helhedsorienteret undervisning. Vi har valgt at arbejde mere detaljeret med fx
kompetencetavler, mikro-målinger mm. Arbejdet vil som udgangspunkt bygge på samarbejdet i det
forskellige teams og på hver skole, men enkelte aktiviteter samlet.
Ledelsen har sammen med to andre FGU-institutioner tiltænkt at tage kompetenceudvikling sammen inden
for projektledelse.
AMSU vil gennemgå et forløb omkring samarbejde omkring det psykiske arbejdsmiljø.
Ledelsen vurderer at der holdes en kort pause i kompetenceudviklingen med personalet, da der er brug for
ro i hverdagen. Dette betyder at vi har planlægt at den store samlet kompetenceudvikling først opstartes
fra august 2022.
Der har været 2 deadlines på institutionsudviklingsaftalen, 9/11-21 og den 31/1-22. FGU Nord har at
indsende den 31/1-22.
Indstilling:
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning.

5) 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.
Søren og Tina er i dialog Gladsaxe Kommune om omkostningerne ved udsættelse af købsretten.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning.

6) Køb af Gladsaxevej 315, 2860 Søborg
Ud fra forgående punkt med salg af Firskovvej 4, Lyngby er der siden det ekstraordinære bestyrelsesmøde
indhentet flere oplysninger for at danne grundlag for et eventuelt køb af Gladsaxevej 315.
Det gælder to mæglervurderinger, lokalplan, 10 års bygningsplan, kontakt til kreditforeninger.
Hvis vi beslutter et køb inden udgangen af 2021, opnår FGU Nord en besparelse på ca. 1,5 mio. kr. i
forlængelse af forkøbsretten.
Indstilling:
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager beslutning vedr. køb af Gladsaxevej 315, 2860 Søborg.

7) Udpegningerne til den kommende bestyrelse
Dialog omkring hvem, der ved at de fortsætter i FGU Nords bestyrelse.

8) Meddelelser fra Rektor
1. Status på tilpasninger på FGU Nord
Afskedigelserne over to omgange har taget hårdt på det psykiske arbejdsmiljø. De tilbageværende
ansatte har trods dette, knoklet for at holde sammen på tingene. Flere har fået flere- og andre
arbejdsopgaver end tidligere. Vi kører som varslet ”nødundervisning” mht. almen undervisning på
PGU, i forhold til vikardækning generelt og med hjemmearbejdsopgaver ved forløbsplanssamtaler
2. Whistleblower-ordning at etablere en for medarbejdere. Fristen for iværksættelse af sådan en
ordning for offentlige institutioner er den 17. december 2021. Det er alene et krav at etablere
ordningen, hvis man har 50 medarbejdere eller derover.
3. Besøg af Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Theil
På foranledning af Gladsaxes Borgmester Trine Græse, havde FGU Nord besøg af vores minister
fredag den 12/11-21 kl. 8.15-9.00

https://fgu.dk/2021/11/16/boerne-og-undervisningsministeren-besoegte-fgu-nord/
4. FGU Nords aktiviteter i medierne og med fokus på FGU-krisen
Politiken

https://politiken.dk/indland/uddannelse/art8430017/%C2%BBI-min-verden-er-detfandeme-de-unge-der-taber%C2%AB?shareToken=lT_cYqAAk86g
Skrivelse til Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Theil, samt aftalekredsen
– sendt på mail til jer.
Samt artikel i Altinget

https://www.altinget.dk/uddannelse
Uddannelsesbladet

https://www.uddannelsesbladet.dk/undervisning/2021/oktober/fgu-institutionerneudfordres-af-optag-af-flere-tosprogede-elever-end-ventet
Rektor er blevet interviewet to gange til Fagbladet 3F
DR.P1 – ca. 41 minutter inde i udsendelsen

FGU i P1 Orientering den 24.11.21, hvor en elev fra FGU Nord, Jesper Madsen og
ungdomsuddannelsesordfører fra Radikale, Anne Sophie Callesen udtalte sig. Hør udsendelsen
her: https://www.dr.dk/lyd/p1/orientering/orientering-2021-11-24
Følg gerne FGU Nord på de sociale medier:

https://www.facebook.com/search/top/?q=fgu%20nord
https://www.instagram.com/fgunord/
https://www.linkedin.com/school/19169096/admin/
Generelt har vi desværre meget svært ved at få positiv kontakt til vores fem lokalaviser.

5. Besøg fra FHO ved næstformand Nanna Højlund og uddannelsespolitisk konsulent Morten
Smistrup mandag den 10. januar 2022 på FGU Nord i Gladsaxe..
6. Åbent Hus for nye elever den 29/11-21 på begge skoler blev gennemført, trods nye Corona
restriktioner. Der blev forlangt Coronapas, samt mundbind.
7. Eksterne pædagogiske dage i november
Alle ansatte har været på to pædagogiske dage med overnatning på Kobæk Strand med fokus på
helhedsorienteret undervisning på fastlagte opgaver. Samtidig var der tid til ”walk and talk” Dette
ved Implement – og gæstebesøg ved Anders Seneca med fokus på ”Kerneopgaven”.
Det var to rigtig dejlige dage, hvor vi endelig fik tid til at pleje de sociale raltioner.
8. Fremtidens Kompetenceråd
FGU-institutionerne i Region Hovedstaden har valgt Tina Jensen, Rektor på FGU Nord og Tommy H.
Wridriksen, Rektor på FGU Øresund som repræsentanter til Fremtidens Kompetenceråd
9. Erhvervsmentorprojekt
Vores projekt med Forening Nydansker, finansieret af Turborgfondet fortsætter over de kommende
4 år, hvor det sidste år er egenfinansieret. Kommunerne er nu selv begyndt at efterspørge
projektet. Vi har ressourcer til at tilbyde forløbet til 30 elever pr. år.
Vi har forsøgt at få en pressemeddelelse i lokalaviserne, men ingen af de fem aviser har vendt
tilbage.
10. Verdensmålsbænken i Gladsaxe Erhvervsby
Prototypen af en specieldesignet ”Verdensmålsbænk” er produceret af elever fra FGU Nord, med
genbrugsmaterialer fra forskellige virksomheder i Gladsaxe Erhvervsby.
Prototypen er nu placeret på hjørnet af Vandtårnsvej/Gladsaxevej på FGU Nords matrikel. Bænken
blev indviet af Borgmester Trine Græse den 2/12-21.
11. Bærdygtighed på FGU Nord
Hele FGU Nord har haft 2 projektuger med fokus på bæredygtighed. Alle elever havde en god
oplevelse og der kom mange gode ideer og tiltag ud af ugerne. Arbejdsgruppen bestående af
Formand Kristine, rektor Tina, lærer på Gastronomi Gladsaxe Line og lærer på ejendomsservice i
Ballerup Jørgen vil fortsat arbejde videre med fokusområdet, men har været bremset lidt af det
store fokus på tilpasninger.
FGU Nord samarbejder med Elis omkring genbrug af deres kasserede arbejdstøj mm. og der er lavet
et interview med FGU Nord som deles med deres store netværk.
Der er sammensat en artikel til Gladsaxe Bladet om dette og vores projektuger med fokus på
bæredygtighed, som vi håber at de vil bringe.

9) Eventuelt

Mødedatoer for 2022
Mødedatoer for det kommende år vil først blive besluttet, når den nye bestyrelse er konstitueret i det nye
år. Det konstituerende bestyrelsesmøde vil ligge medio marts 2022.

