
 
 
 

Referat 
 
Møde:  Bestyrelsesmøde for FGU-Vest - Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner 
 
Tidspunkt:  Torsdag den 10. september 2020 – 14.30 – 19.00 
 
Punktet vedrørende Spisey-projektet er rammesat fra kl. 16.00 - 19.00 
 
Sted:  Esbjerg afdelingen – Indgang fra Ravnevej 9. 
 
Deltagere: 
Britta Bendix Ovesen, udpeget af Esbjerg Kommune 
Brian Lyst udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation 
 
Rasmus Peter Rasmussen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg 
Peder Foldager udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde 
Michael Boel Olesen udpeget af Dansk industri 
Niels Heinel udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø 
Peder Pedersen udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation 
 
Ronny Nielsen, FGU Vest, Esbjerg (valgt med stemmeret) 
Charlotte Clausen, FGU Vest, Varde 
 
Afbud: 
Lars Katzmann udpeget af bestyrelserne for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Social og 
Sundhedsskolen Esbjerg, Rybners, Kjærgaard Landbrugsskole, AMU Vest, Ribe Katedralskole. 
Nadja Friis udpeget af Dansk Erhverv  
Steen Holm Iversen udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde 
 
  
Mødeleder:  
Britta Bendix Ovesen 
 
Referent: 
Thomas Rosenqvist 
 
 

1 Velkomst og godkendelse af dagsorden  Beslutning: 
Godkendt 
 

5 minutter 

2 Orientering fra formanden 

• Samarbejde med Fiskeri- og søfartsmuseet 

• Formandsskabets bygningsgennemgang i Varde 

og Esbjerg den 11. august 

• Her og nu løsninger på lokalesituationen 

• Besøg af Ulla Tørnæs og Anders Kronborg i Varde 

og Esbjerg den 14. september 

• FGU Danmarks generalforsamling den 7. oktober 

2020 – årsmødet er aflyst grundet Corona-

situationen 

 
 

Beslutning: 
Formanden orienterede om samar-
bejdet med Fiskeri- og Søfartsmuseet, 
der er nærmere beskrevet i 
dokumentet ”Her og nu løsninger”.  
 
Formanden orienterede også om 
bygningsgennemgangen og modeller 
for løsningen af de akutte 
lokalemæssige udfordringer.  
 

10 minutter 



 
 
 

Bestyrelsens beslutning til løsning af 
de mest akutte lokalemæssige udfor-
dringer fremgår af pkt. 4. 
 

3 Orientering fra institutionens leder 

• Coronastituationen 

• Tilpasningsmidler 

• Finansministeriets tilsyn med 

informationssikkerheden i Statens IT 

• Indberetning af investeringsrammer 

• Økonomisk status  

• Elevtallet  

 

Beslutning: 
Situationen følges nøje. FGU Vest 
Esbjerg har tidligere hjemsendt et 
EUD-hold i 14 dage. 60 PGU-elever 
blev hjemsendt på én gang. De vendte 
gradvist tilbage efter 5 dage. Der har 
faktuelt været to smittede. 
 
FGU Vest har modtaget 0,4 mio. kr. i 
tilpasningsmidler. Der er, på lands-
plan, reserveret 30 mio. kr. til en 
særlig ansøgningsrunde i forhold til 
lokaler. 
 
Der er lavet en skønsmæssig indberet-
ning af investeringsrammer på 10 mio. 
kr. i hvert af årene 2021 og 2022 samt 
4 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 
2024.  
 
To medarbejdere har netop været på 
kursus i det såkaldte Datawarehouse 
og der pågår nu et arbejde med at 
opsætte rapporter, der kan præsen-
teres månedligt for bestyrelsen. Det 
godkendte budget for 2020 forventes 
som minimum at blive overholdt. 
 
Der er, som på landsplan, et fald i 
antallet af EGU-elever. Samtidig bliver 
der en tydeligere og tydeligere 
forskydning i fordelingen af AGU og 
PGU elever.  
 
Antallet af PGU elever er steget 
markant mens der er et fald i antallet 
af AGU elever.  
 

10 minutter 

4 Bygningsstrategi 

Bestyrelsen godkendte på mødet den 30. juni 

bygnings-strategien for FGU Vest. Samtidig 

besluttede bestyrelsen, at genoptage strategien på et 

kommende møde med henblik på at fastlægge mere 

konkrete mål for indfrielse af strategien. 

 

Beslutning: 
Bestyrelsen besluttede at arbejde 
videre med alle de opstillede scenarier 
i både Esbjerg og Varde. 
 
Det blev besluttet at nedsætte en 
bygningsstrategi arbejdsgruppe 
bestående af  

• Formand Britta Bendix Ovesen 

45 minutter 



 
 
 

Bygningsstrategi har til formål at styre 

investeringerne i fysiske rammer og kvalificere 

grundlaget for bl.a. arkitekt-rådgivning.  

Bygningsstrategien kan fastlægge, hvordan de fysiske 
rammer skal  

• understøtte læringsrum hvor praktisk og 
teoretisk undervisning integreres,  

• understøtte institutionens faglig, pædagogiske 
og didaktiske grundlag,  

• understøtte en åben og inkluderende institution,  

• understøtte samarbejde og relationer mellem 
elever, lærere, ledere og øvrigt personale.  

Investeringer i fysiske rammer, udstyr mv. skal 
godkendes af bestyrelsen og en bygningsstrategi kan 
være bestyrelsens og lederens værktøj til at sikre 
strategisk retning, en effektiv udnyttelse af skolens 
kvadratmeter med sammenhængende og langsigtede 
bæredygtige beslutninger vedr. institutionens 
bygninger. 

Den godkendte bygningsstrategi og to muligheds-
papirer vedrørende lokalesituationen i Varde og 
Esbjerg vedlægges dagsordenen. 

Lederteamet indstiller 

• at der i Esbjerg arbejdes videre med scenarie 1 

• at der i Varde arbejdes videre med scenarie 1 

• Næstformand Brian Lyst 

• Bestyrelsesmedlem Michael Boel 

Olesen. 

Bestyrelsen traf følgende beslutninger 

til afhjælpning af de mest akutte 

lokalemæssige udfordringer 

• Der er lejet to lokaler på SOSU-

skolen frem til sommerferien 

2021. Det bliver de to hold på 

sporet ”Sundhed- og omsorg”, 

der skal undervises på SOSU-

Skolen. 

• Flytningen af to hold til SOSU-

skolen åbner mulighed for bedre 

teorilokaler til de øvrige PGU-

spor. 

• Der er indgået et samarbejde om 

etablering af nogle udendørs 

faciliteter/projekter på Fiskeri- 

og Søfartsmuseet. Det bliver 

eleverne fra ”Byg, bolig og 

anlæg”, der, i hold, kommer til at 

arbejde med projekterne på 

museet. Hele tiden med afsæt i 

skolen på Ravnevej 9. 

• Skolen i Esbjerg kan indkøbe en 9 

personers bus, bl.a. til fragt af 

elever til eksterne projekter, 

udflugter m.v. 

• Skolen i Varde kan leje pavilloner 

på i alt 150 kvm. Lokalerne skal 

anvendes til kantine/fælles-

arealer. Den nuværende kantine 

kan anvendes som undervis-

ningslokale til ”Mad og 

ernæring” 

 Pause  10 minutter 

5. Spisey-projektet 

Bestyrelsen besluttede for et år siden at deltage i 

Spisey-projektet. Nu er projektet nået næste fase. 

Senior Advisor, Ole Steen Nielsen og Docent, Ph.d. & 

Cand. Pæd. Psych. Christian Quvang deltager i mødet 

og kører processen i tidsrummet fra kl. 16.00 – 19.00.  

 

Det samlede lederteam i FGU Vest deltager i dette 

punkt.  

Processen blev gennemført 3 timer 



 
 
 

 

Skolelederne (Bjarne Clement, Jes Laursen og Niels 

Frederiksmose) er med som observatører under 

bestyrelsens behandling af punkt 1 og 2.  

 

1. Introduktion til SPISEY projektet og dets 

relevans 

  

2. Afprøvning af dele af Det Europæiske 

Inklusionskompas 

  

3. Feedback på proces og materialer, samt fx om 

denne type processer med pædagogisk strategisk 

indhold ses som relevante for bestyrelsen? 

 

8 Bestyrelsens punkt 

 

Beslutning: 
 

10 minutter 

 


