
 
 

 
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde på FGU Nord 

 
Mandag den 25. oktober 2021 kl. 16.00 – 17.00 over Teams. 

  
 
 
Deltagere: 
Bestyrelsesmedlemmer: 
- Formand Kristine Henriksen, Gladsaxe Kommune kristine.henriksen@gladsaxe.dk 

- Næstformand Søren Slotsaa, DI, sgs@mmv-ms.dk 

- Gert Biilmann, Herlev Kommune gert.biilmann@herlev.dk 

- Karsten Lomholt, Lyngby-Taarbæk Kommune karsl@ltk.dk 

- Jesper Tranberg-Hansen, LO, jesper@lohovedstaden.dk 

- Tina Danum, TR og medarbejderrepræsentant FGU Nord, tinad@fgunord.dk 

-Tine Maria Koefoed, medarbejderrepræsentant FGU Nord, tinek@fgunord.dk  

-Jesper Würtzen, Ballerup Kommune jew@balk.dk 

 

 

Afbud: 
-Carsten Enevoldsen, 3F, carsten.enevoldsen@3f.dk 

-Thomas Mikkelsen, Unord, tmi@unord.dk 
-Søren B. Heisel, Gentofte Kommune soren.heisel@3f.dk 
- Carsten Lauridsen, Dansk Byggeri info@vlt-byg.dk 

 
 
Øvrige deltagere på mødet: 
- Tina Jensen, rektor 

- Martin Wennick, ressourcechef 

 
 
Referent: 
- Helena Otto, sekretariatsbetjening af bestyrelsen, FGU Nord 
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Dagsorden:  
 
 
1) Budget 2022  
 

Ressourcechefen gennemgik budgettet som udsendt til bestyrelsen for 2022. Budgettet er baseret 
på det elevtal vi valgte at tage udgangspunkt i ved sidste bestyrelsesmøde. 
Ledelsen har drøftet hvilke tilpasninger der skal laves og der er lagt en handleplan. AMSU er 
orienteret og de er indkaldt til møde i denne uge.  
 
Rektor gennemgik konsekvenserne af det nye budget. 
 
Konsekvenser: 
  

• Almen undervisning på PGU sporet bliver til ”nødundervisning” – mindre omfang, større 
hold og kun til dem der er næsten klar til eksamen.(lovkrav 1/3 del) 

• Praksis på AGU – er næsten umuligt grundet de store hold (op til 30 elever) (lovkrav 1/3 
del) 

• Normeringen er skruet op på både PGU og AGU  
• Ingen tilbud om kombinationsforløb til eleverne (lovkrav om tilbuddet) 
• Ingen vikardækning  
• Ingen tid til gennemførsel af Forløbsplanssamtaler en gang om måneden (lovkrav) 

  
• Arbejdsmiljøet er presset og flere af vores ”gode” lærere har valgt at finde nye veje og har 

sagt op. 
 
 
Mange af de nye tiltag vil medføre, at vi er nødsaget til at lave nødundervisning og at vi ikke kan 
opretholde det tilbud vi ellers har haft.  
Pernille Rosenkrantz-Theil kommer på besøg d. 12/11.  
Derudover er er vi i gang med en reportage i Politiken for at sætte mere fokus på FGU. 
Der udsendes skrivelser til ministeren og aftalekredsen inden for nær fremtid. 
 
Medarbejderrepræsentanterne ønsker mere ro i hverdagen, uden for mange opgaver. 
Tina har hørt hvad medarbejderrepræsentanterne siger og kigger på årskalenderen for at se om 
der er nogle løsninger. 
 
Bestyrelsen tilkendegiver og godkender budgettet for 2022. Bliver situationen værre, så må rektor 
tage kontakt til bestyrelsen. 
 
 
 


