
 
 

 
Dagsorden til konstituerende bestyrelsesmøde i FGU Nord 

 
Mandag den 28. marts 2022 kl. 17.30 – 18.30 

Sted: Gladsaxevej 315, 2860 Gladsaxe 

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

- Søren Slotsaa, DI, sgs@mmv-ms.dk 

- Søren B. Heisel, Gentofte Kommune soren.heisel@3f.dk 

- Magnus von Dreiager, Lyngby-Taarbæk Kommune magnd@ltk.dk, 

- Anja Holtze, Ballerup Kommune aho3@balk.dk 

- Marianne Dithmer, Herlev Kommune marianne.dithmer@herlev.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 

- Andreas Birnbaum Boel Danielsen, TR og medarbejderrepræsentant FGU Nord, andreasd@fgunord.dk 

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

- Cass, elevrådsrepræsentant FGU nord, cassvesselgaard@gmail.com 

- Devron Koc, elevrådsrepræsentant FGU nord, Devrankoc895@gmail.com 
 

  
Afbud: Thomas Mikkelsen, Magnus von Dreiager, Søren B. Heisel og Devron Koc 
 
 
Øvrige deltagere på mødet: 
- Tina Jensen, rektor FGU Nord 

- Martin Wennick, ressourcechef FGU Nord  

 
 
Referent: 
- Helena Otto, sekretariatsbetjening af bestyrelsen, FGU Nord 
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Dagsorden:  
 
1) Konstituering af bestyrelsen for FGU Nord 
Præsentation af alle medlemmer 
 
Valg af formand.  Kristine Henriksen modtager genvalg 
Valg af næstformand. Søren Slotsaa modtager genvalg 
 
FGU Nord har fungeret med et formandskab bestående af formand og næstformand, som har arbejdet tæt 
sammen med rektor og ressourcechef. 
 
Kristine Henriksen er genvalgt som formand. Søren Slotsaa er genvalgt som næstformand. 
 
Vedtægter:  
Der var en enkelt bemærkning til vedtægterne ang. proceduren for valg af medarbejderrepræsentant til 
bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanterne laver et skriv til rektor med en ny formulering, som 
fremlægges formandsskabet. 
Vedtægter med nye ændringer fremlægges ved næste bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsen godkender vedtægterne foreløbigt med det forbehold at overstående bliver undersøgt.  
 
 
2) Status på salg af Firskovvej 4 
Handlen gik igennem, som aftalt inden udgangen af året 2021. Der har været visse formalia der skulle 
behandles i 2022. 
 
Indstilling:  
Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning. 
 
Det finansielle er nu faldet på plads.  
 
 
3) Status på køb af Gladsaxevej 315, 2860 Søborg 
Martin Wennick og Søren Slotsaa vil gennemgå status på køb af Gladsaxevej 315, som vi efter aftale 
tilkendegav køb af inden den 31/12-2021. Nykredit har godkendt vores køb og vi afventer på nuværende 
tidspunkt den videre proces fra Gladsaxe kommune. 
 
Indstilling:  
Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning. 
 
 
4) Økonomisk orientering - Bilag følger 
Balancen pr. 28.02.22 gennemgås af ressourcechefen.  
 
Indstilling:  
Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen godkender årsrapporten på revisionens anbefaling, samt 
balancen af 28.02.22. 
 

- Efter aftale ligges Protokollater sammen med referatet af dette møde til underskrift på Penneo.  
- Vores udslusningstal er ustabile grundet ustabilitet i de eksterne systemer. 
- Resultater for 2022 tegner sig pt. til et underskud på 636.650,00 kr. Heri pulje fra finansloven 2022 

og 4, 25 nye lærerværker fordelt på begge skoler. 
  
 
 
 
5) Elevsituation – bilag  



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. 
Elevtallet har i 2022 fortsat været mærket af nedgang.  
 
Indstilling:  
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning. 
 
Elevlisterne gennemgås. 
261 elever ud af 353, kommer fra vores 5 samarbejdskommuner. 
Dagens elevtal er 356 elever på FGU Nord. 
 
 
4)Hjælp til rektor – og resten af ledelsen i form af personlig assistent/ledelseskoordinator 
Da der er mange eksterne opgaver -og fortsat mange administrative og strukturelle opgaver internt, ønsker 
rektor hjælp til det interne qua en person de kan varetage disse opgaver for ledelsen i hverdagen. 
 
Indstilling:  
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen, bakker op om ansættelse af hjælp til rektor og ledelsen. 
 
Dialog omkring signalværdien overfor personalegruppen. Rektor understreger at det er et råb om hjælp, da 
det har været meget presset gennem de sidste par 2 år. De andre FGU direktører/rektorer har haft denne 
funktion fra starten, Tina har fravalgt det for at bruge pengene på undervisning i stedet, men har nu virkelig 
brug for assistancen. 
Det vendes for og imod behovet - og forskellige løsningsforslag diskuteres.  
Der aftales at denne kan ansættes på forudsætning af at det præsenteres ordentligt for personalet, at der 
er en dialog i et nedsat udvalg bestående af Cass, Andreas, Tine Maria, Søren S. og Kristine. 
Det skal derefter vendes i AMSU inden afsluttende præsentation i personalegruppen. 
 
5) Næste bestyrelsesmøde  
Onsdag den 8. juni 2022 kl. 16-18 på FGU Nord i Ballerup, med efterfølgende middag. 
 
6) Meddelelser fra Rektor  

 
1. Status på tilpasninger på FGU Nord 

Afskedigelserne over to omgange tog hårdt på det psykiske arbejdsmiljø, men der er en oplevelse 
af at der begynder at falde lidt ro på blandt personalet på begge skoler. De tilbageværende ansatte 
har knoklet for at holde sammen på tingene. 

 
2. Status på tilsynssag  

Efter vores skriftlige henvendelse til Børne- og undervisningsminister og aftalekredsen er vi blevet 
udtaget til enkeltsagstilsyn og efterfølgende til møde i STUK den 7/1-22, hvor Kristine Henriksen, 

Søren Slotsaa og Søren Heisel deltog sammen med mig. Vi fik tilbudt og har accepteret sparring 

fra læringskonsulenterne. Dette samarbejdet opstartede ved et indledende møde om processen 

for denne sparring. Det første møde var online og blev afholdt den 22/3-22, hvor der blev sat 
rammerne for denne proces. På mødet deltog jeg og de to skoleledere. 

 
Rektor uddybede processen og fortalte at tilsynet blev afsluttet den 22/3-22. 
Læringskonsulenterne kommer til rundvisning på begge skoler onsdag den 20/4-22. 
 

3. STUKs ekspert- og praktikker gruppe for Trivselsmålinger på FGU 
Jeg blev kontaktet af STUK om deltagelse i denne gruppe på vegne af FGU sektoren, hvilket jeg 
takkede ja til.  
 
 
 

4. Bestyrelsesposter 



Jeg er blevet anmodet om at sidde i bestyrelsen for BASK, Ballerup Ungdomsskole, det samme 
gælder GXU i Gladsaxe – og VUC Lyngby har ønsket en forlængelse hos dem for at styrke 
samarbejdet mellem FGU og VUC. 
 

5. Skoleleder i Gladsaxe 
Sine Bjerkan er konstitueret som skoleleder indtil 1/8-2022. Vi slår stillingen op i april og kører 
samtaler i maj med henblik på ansættelse pr. 1/8-2022. Sine har tilkendegivet at hun vil være en del 
af ansøgerfeltet. Formanden deltager i ansættelsesudvalget. 

 
6. Skatteminister Jeppe Bruus på besøg i Gladsaxe 

På foranledning af vores formand, kommer vores skatteminister på besøg på FGU Nord i Gladsaxe 
den 1. april 2022.  
 

7. Besøg i Ballerup fra Israel 
FGU Nord i Ballerup har den 2/3-22 haft besøg af repræsentanter fra Ballerup kommune og en 
delegation fra Israel som var på studietur i Danmark - ”A Program for Future Leaders in the Field of 
Welfare and Social Services”. Alle meget nysgerrige og interesseret i FGU, de unge og vores arbejde 
med dem. 
 

8. Møde hos FH Hovedstaden 
FH Hovedstaden inviterede til møde for at lokale og regionale parter kan etablere en løbende 
dialog, om hvordan vi i fællesskab kan understøtte at FGU bliver hovedvejen til en 
ungdomsuddannelse eller et job, for de fleste unge under 25 år, der er uafklarede i forhold til 
uddannelse og arbejdsmarkedet. På møde blev der holdt oplæg om ”FGU i hovedstadsområdet” 
ved Hanne Fischer, direktør ved FGU Vestegnen og formand for FGU Danmark, og undertegnede. 
 

9. Flygtninge fra Ukraine FGU Nord har sagt ja til at hjælpe med at istandsætte lokaler til de 
flygtninge der ankommer til Gladsaxe. Der er flere værksteder involveret i processen. 
 

10. Status på Klar, Parat, FGU 
Det har været lidt svært at løbe i gang. Kommunerne benytter os ikke i den grad, som de varslede 
med den begrundelse at de ikke har nogen unge i den målgruppe. 
Gentofte og Lyngby-Taarbæk er de kommuner der er mest interesseret i tilbuddet for nuværende. 
 

11. Trivselsmålingerne for 2021 

Er offentliggjort og kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her 
 

12. Bærdygtighed på FGU Nord 
FGU Nord har fortsat fokus på bæredygtighed og gruppen har været samlet en gang i år, hvor der 
blev planlagt aktiviteter til den kommende årskalender for FGU Nord. Dette er blandt andet 
tilbagevendende aktiviteter som fejring af FN-dagen, en Klima-dag og projektuger med fokus på 
bæredygtighed indeholdende fx loppemarked, saml skrald, cykel-uge mm.  

 
7) Eventuelt  
 
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/feb/220224--ny-maaling-viser-stabil-hoej-trivsel-blandt-unge

