Dagsorden til bestyrelsesmøde i FGU Nord
Onsdag den 22. september 2021 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Gladsaxevej 315, 2860 Søborg

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

Afbud:

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

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

Dagsorden:

1) Økonomisk orientering – Bilag 1 + 2 eftersendes
Balancen pr. 31.08.21
Likviditetsbudget
- gennemgås af ressourcechefen.
Indstilling:
Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen godkender balancen af 31.08.21.

2) Elevsituation - kommunelister – Bilag 3 Kommunelister - eftersende, Bilag 4 FGU DK + Bilag 5+6+7
forslag fra personalet, vedlagt.
Kort gennemgang af nuværende elevtal, samt gennemgang af kommunelister, som viser hvilke kommuner
eleverne kommer fra.
Vores elevtal er reduceret kraftigt. Situationen på FGU-institutionerne på landsplan er den samme.
Derudover er det undersøgt, hvordan det står til på ungdomsuddannelserne såsom TEC, Next , VUC Lyngby
og de almene gymnasier. Her er situationen også for få elever.
KUI’s tilbagemeldinger til os er bud fra: Gentoftes unge er taget på efterskole, Lyngby-Taarbæk i 10.klasse,
Gladsaxe, Ballerup og Herlev melder at de ser flere elever der er kommet ind på ungdomsuddannelserne,
trods de ikke havde forventet det.
Jobcentrene melder meget få ledige i vores målgruppe og rektors vurdering ud fra erfaringer med denne
skoleform, at det er meget typisk for et tilbud som vores, at elevtallet påvirkes af tendensen på
arbejdsmarkedet.
Vi har afholdt stormøder på begge skoler – og efterfølgende opsamling med alle, for at samle ideer og
løsninger fra personalet på FGU Nord, på hvordan vi kan samle vores ressourcer mest funktionelt i den
situation vi er i nu. Forslagene er vedlagt som orientering i bilag5-7.
Indstilling:
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning.

3) Status på IDV-forløbene; Klar, Parat, FGU og DSA klar til FGU Bilag 7 + 8 udleveres ved mødet
Arbejdsgruppe havde møde den 11. juni 2021 med repræsentanter fra alle fem kommuner. Her drøftede vi
rammerne for hvordan forløbene kunne udformes således at de passer ind i de muligheder kommunerne
har indenfor LAB- og serviceloven. Alle fem kommuner mener at have elever til tilbuddet, specielt hvis det
kan vikles, så det hører ind under en af de nævnte lovgivninger.
Spørgsmålet er om vi skal planlægge en opstart af disse tilbud nu, eller udskyde til vi ser hvordan
elevsituationen udvikler sig. Dette har rektor, brug for at bestyrelsen tager en beslutning om.
Fordelen er, at vi ville kunne finde lærerressourcer i den lærergruppe vi har nu på FGU Nord, samt at det vil
betyde en elevtilgang på FGU Nord.
Ulempen er, usikkerhed omkring elevsituationen og derved det økonomiske grundlag.
Derfor har rektor et behov for at bestyrelsen beslutter en af nedenstående senarier:
1. Vi arbejder mod at åbne Klar, Parat FGU, så hurtigt det kan lade sig gøre
2. Sætter projektet på standby indtil vi ser hvordan elevsituationen udvikler sig.
Indstilling:
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager beslutning omkring ovenstående punkter.

4) Status på autoværksted i Gladsaxe
Denne proces er sat på standby grundet elevsituationen og det økonomiske grundlag.
Indstilling:
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning.

5) Status på køb af Gladsaxevej 315
Vi har været i dialog med Gladsaxe kommune vedr. forlængelse af vores forkøbsret på Gladsaxevej 315,
2860 Søborg frem til den 31/12-2022. Dette besluttes på økonomiudvalgsmødet i oktober 2021. I vores
dialog med Gladsaxe kommune har de været venligt stem overfor vores forespørgsel.
Gladsaxe kommune er kommet med et oplæg til rammerne for en forlængelse af forkøbsretten som skal
tages op på økonomiudvalgsmøde i oktober 2021 og vi vil få information omkring deres beslutning straks
efter.
De oplyste vilkår som kommunen knytter til en forlængelse af køberetten er:
·
FGU kan i 2022 købe ejendommen til en samlet købesum på 22,8 mio. kr.
·
Købesummen nedskrives i 2022 ikke for tillæg til afvikling af ombygningsudgifter afholdt af Gladsaxe
Kommune.
·
Der betales i 2022 leje for såvel istandsatte som uistandsatte arealer.
·
Headspace skal i 2022 fortsat have til huse på ejendommen med brugsret til samme lokaler som hidtil.

Indstilling:
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning.

7) Meddelelser fra Rektor
1. Status på skoleleders fratrædelse i Gladsaxe
Skolelederen på Gladsaxe afdelingen fratrådte sin stilling som skoleleder ved sommerferien.
Den pædagogiske konsulent Sine Bjerkan er konstitueret i 6 måneder for at skabe ro i Gladsaxe og
tid til at finde den rette til stillingen.
Der har været en del uforudsete opgaver ved lederskiftet.
2. Status på 10-årig bygningsvedligeholdelsesplan
Aftale indgået med IngemanIFischer om udarbejdelsen af Bygningsrapport incl. Drift- og
vedligeholdelsesplan for begge matrikler.
3. Røgfriskoletid
FGU Nord har nu røgfri skoletid på begge matrikler. Der er opstartet rygestop kurser på begge
skoler for både elever og lærere. Umiddelbart går det godt, men der ses på begge skoler en del
elever der forlader matriklen i frokostpausen, som vi må formode desværre gør dette for at ryge.
Vi håber på at dette ændrer sig med tiden, hvilket vi hører fra institutioner der har haft det et par
år. Der er lavet en ny rygepolitik som kan læses på www.fgunord.dk
4. Ny Alkoholkultur
FGU Nord har været med i samarbejdet omkring en ny alkoholkultur gældende for alle
ungdomsuddannelser i først Gladsaxe og derefter Lyngby-Taarbæk kommune.
Missionen med en fælles alkoholkultur, er at få et andet fokus ind i de fællesskaber de unge har,
som ikke handler om alkohol.
Alkoholkulturen kan læses på www.fgunord.dk
Derud over kan henvises til følgende link:
Hjemmeside: https://gladsaxe.dk/kommunen/kommunen/nyhedsarkiv/ungdomsuddannelser-igladsaxe-og-lyngby-taarbaek-unges-faellesskaber-skal-ikke-handle-om-druk

TV2 Lorry
https://www.tv2lorry.dk/nyheder/11-08-2021/1930/1930-11-aug-2021?clip=2e2b97bd-7c8a-4f41b028-61c50d190360
5. 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 skal stå på hjørnet af Vandtårnsvej/Gladsaxevej på FGU Nords matrikel. Her vil elever
fra FGU nord stå for beplantning ala ”vild med vilje” i samarbejde med en landskabsarkitekt fra
Erhvervsbyen. Fernisering vil foregå i løbet af efteråret 2021.
6. Bærdygtighed på FGU Nord
Arbejdsgruppen bestående af Formand Kristine, rektor Tina, lærer på Gastronomi Gladsaxe Line og
lærer på ejendomsservice i Ballerup Jørgen har afholdt møde i start august med projektugeudvalget på FGU Nord – og de to projektuger i uge 37 og 38 har hovedtema Bærdygtighed.
Mere info på inden mødet, da ugerne er afholdt på daværende tidspunkt.
7. FGU Nord er/har været deltagende ved i dette halvår:
o Borgmester Trine Græse’ 60 års fødselsdag
o Verdensmålsdagen i Ballerup
o Herlev Festuge
o Fotoudstilling på Herlev bibliotek
o Specials Skills
o Grantoftegaard høstfest, Ballerup
o Børneaktiviteter på Hovedbiblioteket i Gentofte
o Herlev Lions Club, Herrefrokost
o Fernisering af Verdensmålsbænken, Erhvervsbyen Gladsaxe
o Herlev Lions Club, Oktoberfest

6) Orienteringspunkt fra rektor
Der verserer en sagen mod rektor omkring brud på tavshedspligten. Så længe sagen versere, kan der ikke
beskrives mere.
Rektor er og har været i tæt dialog med formanden under hele forløbet og næstformanden er informeret.

7) 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 tager gennemgangen til efterretning og giver udvalget mandat til
at arbejde videre.

10) Eventuelt

FGU Nord afholder Julemarked den 4. december 2021 i tidsrummet kl. 10.00-14.00
på begge matrikler
Næste bestyrelsesmøde er den 16. december kl. 16.00-18.00 med efterfølgende middag

