
 
 

 
Dagsorden til bestyrelsesmøde i FGU Nord 

 
Tirsdag den 27. september 2022 kl. 16.00 – 18.00 

Sted: Gladsaxevej 315, 2860 Søborg  
 
 
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  
- Anja Holtze, Ballerup Kommune aho3@balk.dk 

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

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

- Jesper Tranberg-Hansen, FH, jesper@fhhovedstaden.dk 

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

- Thomas Mikkelsen, Unord, tmi@unord.dk – stopper og ny udpeges 

- Carsten Lauridsen, Dansk Byggeri info@vlt-byg.dk 

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

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

 

Afbud: 
Carsten Enevoldsen 
Søren B. Heisel 
Magnus von Dreiager 
 
 
Øvrige deltagere på mødet: 
- Tina Jensen, rektor 

- Martin Wennick, ressourcechef 

 
 
 
Referent: 
- Helena Otto, sekretariatsbetjening af bestyrelsen, FGU Nord 
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Dagsorden:  
 
1) Økonomisk orientering – Bilag eftersendes 
Balancen pr. 31.08.22  
Likviditetsbudget 2022 
Investeringsrammer for 2023 
Revideret budget 2022 
- gennemgås af ressourcechefen. 
 
Indstilling:  
Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen godkender balancen af 31.08.22. 
 

 
2) Bemandingskurve – Bilag eftersendes 
FGU Nords bemandingskurve 2021-2022 præsenteres af Ressourcechef Martin Wennick. 
 
Indstilling: Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning. 
 
 
3) Elevsituation - kommunelister – Bilag eftersendes  
Kort gennemgang af nuværende elevtal, fordelingen af elever på de tre spor, samt gennemgang af 
kommunelister, som viser hvilke kommuner eleverne kommer fra. 
Vi har i år i perioden 1/7-16/8 optaget 139 nye elever, hvor vi i sidste år i samme periode indskrev 123 
elever. 
 
Indstilling:  
Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning. 
 

 

4) Status på køb af Gladsaxevej 315  
Martin Wennick og Søren Slotsaa vil kort gennemgå status på køb af Gladsaxevej 315, som vi efter aftale 
tilkendegav køb af inden den 31/12-2021. Vi afventer fortsat næste step i forhandlingen med Gladsaxe 
kommune. 
 
Indstilling:  
Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning. 
 
 
5) Projekt mellem FH og FGU v. Jesper Tranberg-Hansen  
FH og FGU Nord samarbejder omkring at få de FGU-elever, der ikke er klar til en erhvervsuddannelse eller 
gymnasie, til at vælge de små uddannelser der bidrager til den grønne omstilling. Disse kan være starten op 
en uddannelsestrappe mod en længere ordinær uddannelse for nogle i vores målgruppe.  
 
Indstilling:  
Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen tager ovenstående til efterretning. 
 
 
Meddelelser fra Rektor  
 

1. Ny skoleleder i Gladsaxe 
Sine Bjerkan er ansat som ny skoleleder i Gladsaxe pr. 1. august 2022.  
 

2. Ledelseskoordinator 
Der er ansat en ledelseskoordinator, Birgitte Holm, som starter den 1. oktober 2022 skal 
samarbejde tæt med rektor og resten af ledelsen og de to pædagogiske konsulenter. 
Ledelseskoordinatoren vil være på begge skoler og i tæt parløb med rektor. 



 
3. Andre ansættelser 

Der er ansat 4 nye almene lærere for at styrke vores almene fag både på AGU og PGU, samt 
arbejde med opbygning af basishold i første omgang i Ballerup.  
Der er endnu ikke ansat en pædagogisk konsulent i Gladsaxe, da der ikke har været den rigtige 
endnu i ansøgerfeltet, så vi har forlænget processen for at få den rigtige. 
 

4. Statistik lavet af forretningsudvalget i FGU Danmark 
På møde med Rektor- og direktørmødet den 9. september 2022 fremlagde forretningsudvalget en 
undersøgelse de havde lavet ud fra årselevtal, taxameter og grundtilskud på alle landets 27 FGU 
institutioner. I 2020 var FGU Nord den institution med flest årselever. Dog er vi den institution der 
har det laveste beløb pr. årselev, grundet mange elever og få matrikler. Forskellen fra den der har 
flest penge pr. årselev til FGU Nord spænder fra 135.000 kr. pr. ÅE. Til 85.000 kr. pr. ÅE. 
 

5. FGU Nords deltagelse i arrangementer i 2022 
o Herlev Festuge 
o Gladsaxedagen 
o Specials Skills 
o STU messe (+KPF) 
o Herlev Lions Club, Herrefrokost 
o Herlev Lions Club, Oktoberfest 

 
Der henvises i øvrigt til FGU Nords Nyhedsbrev 
 
9) Eventuelt  
 
 
 

 
FGU Nord afholder Julemarked torsdag den 24. november 2022 i tidsrummet kl. 15.00-20.00 

på begge matrikler 

 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 5. december 2022 kl. 16.00-18.00 med efterfølgende middag 


