
 
 
 

REFERAT 
 
Møde:  Bestyrelsesmøde for FGU-Vest - Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner 
 
Tidspunkt: Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 16.30 – 19.30 
 
Sted: Produktionsskolen Varde, Hammeren 3, 6800 Varde.  
 
Deltagere: 
Britta Bendix Ovesen, udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg, Formand 
Brian Lyst udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation, Næstformand 
Lars Katzmann udpeget af bestyrelserne for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Social og 
Sundhedsskolen Esbjerg, Rybners, Kjærgaard Landbrugsskole, AMU Vest, Ribe Katedralskole. 
Jesper Callesen udpeget af uddannelsesforbundet og HK stat (medarbejder repræsentant uden stemmeret) 
Rasmus Peter Rasmussen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg 
Jeanette Duvander udpeget af Dansk Erhverv 
Peder Pedersen udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation 
Steen Holm Iversen udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde 
Rune Højstrup Søe udpeget af uddannelsesforbundet og HK stat (medarbejder repræsentant med 
stemmeret) 
 
Afbud: 
Michael Boel Olesen udpeget af Dansk industri 
Peder Foldager udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde 
Niels Heinel udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø 
 
Mødeleder: 
Britta Bendix Ovesen, Formand 
 
Referent: 
Thomas Rosenqvist, institutionsleder 
 
Dagsorden: 

1 Velkomst og godkendelse af dagsorden  Mødet blev indledt med rundvisning på 
Produktionsskolen. Skolens leder Olaf 
Kristensen forestod rundvisningen. 
 
Dagsordenen blev godkendt 
 

2 Orientering fra formanden 
 
 

 
 

3 Orientering fra institutionslederen 

• Elevadministrationssystem 

• Informationsmøde i Esbjerg den 27. maj 

• Temamøder for personalet den 9. april, 20. 

maj og 26. juni 

• Socialt arrangement for personalet den 27. 

juni på Ribe Vikingecenter 

• Ledelsesforløb via STUK 

• Institutionsudviklingsaftale (bilag vedlægges) 

• Sekretær er ansat i FGU Vest 

Alle 27 FGU institutioner er blevet enige om at 
gå sammen og købe elevadministrations-
systemet Uddata+. 
 
Der afholdes informationsmøde for alle 
potentielle elever og deres forældre den 27. maj 
på AMU. Programmet er tidligere udsendt til 
bestyrelsen. 
 
Der kører en Facebook-kampagne i forhold til 
arrangementet og kommunens vejledere har 
sikret udsendelse af program m.v. 



 
 
 

• Status på bygninger  
Institutionslederen redegjorde for et par af de 
allerede afviklede temamøder og et kommende 
temamøde for alle ansatte i FGU Vest.  
 
Foreløbigt har der på temadagene været indlæg 
af kollegaer, der også har faciliteret dagene.  
 
Den 26. juni bliver temamødet forestået af en 
læringskonsulent fra STUK, der også sikrer 
indføring i nogle af de 15 didaktiske principper. 
 
Der er indsendt institutionsudviklingsaftale til 
STUK, hvor der samtidig er søgt om 480.000,- 
kr. til afvikling af forløbet. 
 
Majbritt Ziegler er ansat som sekretær i FGU 
Vest med virkning fra den 7. maj. 
 
I Varde er der ved at blive etableret yderligere to 
undervisningslokaler målrettet den teoretiske 
undervisning. 
 
I Esbjerg arbejdes der fortsat på løsninger/ 
indretning m.v. af, i første omgang, svejsehallen, 
der skal rumme skolens værkstedsfaciliteter. 
Lokalerne der skal anvendes til den teoretiske 
undervisning forudsættes istandsat løbende af 
skolens egen servicelinje. 
 
I Ribe afventer vi og ser på behovet for 
eventuelle lokaler til den teoretiske undervisning. 
 

4 Esbjerg Jobcenter 
Lene Sandberg Damgaard, Esbjerg Kommune, er 
inviteret til at holde oplæg om de unge de har 
tilknyttet Jobcentret og om de tilbud Esbjerg 
Kommune har til dem. 
 
Oplægget har tidligere været holdt for Esbjerg 
Kommunes §17 stk. 4 udvalg. 

 

Lene Sandberg Damgaard redegjorde for den 
samlede målgruppe af unge, der er tilknyttet 
Uddannelseshuset. 
 
I grove tal drejer der sig om  

• ca. 550 unge målgruppe 2.12 i LAB lovens 

§2 - Uddannelsesparate unge, der 

modtager uddannelseshjælp  

• ca. 550 unge i målgruppe 2.13 I LAB 

lovens §2 Aktivitetsparate unge, der 

modtager uddannelseshjælp  

• Dertil kommer ca. 100 unge, der er i STU-

målgruppen. 

 

5 Fastsættelse af faglige temaer 
Ledergruppen i FGU Vest anbefaler, at der 
bringes følgende faglige temaer i anvendelse på 
de tre skoleenheder, der er i FGU Vest. 
 

Bestyrelsen godkendte de faglige temaer. 



 
 
 

Esbjerg 
• Omsorg og sundhed 
• Handel og kundeservice 
• Mad og ernæring 
• Byg, bolig og anlæg 
• Motor og mekanik 
• Service og transport 
• Industri (plast, metal mm) 

 
Varde 
• Omsorg og sundhed 
• Handel og kundeservice 
• Turisme, kultur og fritid 
• Mad og ernæring 
• Byg, bolig og anlæg 
• Kommunikation og medier 
• Industri (plast, metal mm) 

 
Ribe 
• Handel og kundeservice 
• Turisme, kultur og fritid 
• Mad og ernæring 
• Jordbrug, skovbrug og fiskeri (dyrehold) 
• Byg, bolig og anlæg 
• Service og transport 
• Industri (plast, metal mm) 

 
Ledergruppen anbefaler også, at der på lidt 
længere sigt arbejdes på at kunne tilbyde 
kommunikation og medier på alle tre 
skoleenheder. 
 
Lov om Forberedende Grunduddannelse 
§ 15. Undervisningsniveauerne på produktionsgrunduddan-
nelse tilrettelægges som udgangspunkt med to tredjedele 
produktion og en tredjedel teori. 
 
Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges inden for faglige temaer. 
Institutionens bestyrelse fastsætter på et møde, hvilke faglige 
temaer der anvendes på de enkelte skoler. Valget af faglige 
temaer og undervisningen knyttet hertil skal styrke elevens 
grundlag for efterfølgende beskæftigelse på det lokale og 
regionale arbejdsmarked og således afspejle den lokale 
erhvervsstruktur og de lokale beskæftigelsesmuligheder. 
 
Stk. 3. Undervisningen skal indeholde arbejdspladslære, 
samarbejdslære og erhvervslære. 
 
Stk. 4. Undervisningen skal være praksisrettet og tilrettelæg-
ges med udgangspunkt i reel produktion af varer og tjeneste-
ydelser med henblik på afsætning og på elevernes varetagelse 
af jobfunktioner inden for et fagligt tema. 
 

6 Fastsættelse af vedtægt og konstituering af ny 
bestyrelse. 
Den 16. maj kom vedlagte skrivelse fra 
Undervisningsministeriet vedrørende procesplan 
for ny vedtægt. 
 

Vedtægterne blev godkendt med bemærkning 
om, at der i stedet for ”LO Vest” skrives 
Fagbevægelsens Hovedorganisation. 
 
Steen Holm Iversen tager forbehold for eventuel 
indsigelse fra Varde Kommune.  



 
 
 

 

7 Kommende bestyrelsesmøder: 

• Tirsdag 20. august (Konstituerende møde og 

godkendelse af vedtægter) 

• Onsdag 23. oktober 

• Torsdag 12. december 

 
Bestyrelsen besluttede på det ekstraordinære 
møde den 30. april 2019 at invitere direktørerne, 
udvalgsformænd og næstformænd fra 
kommunerne med på et bestyrelsesmøde. 
 
Baggrunden for invitationen er fokus på forskellen 
i kommunernes udmeldte elevtal og tallene fra 
STUK, bloktilskud. 
 
Institutionslederen har sendt invitationen til 
forvaltningscheferne/direktørerne i Varde, Esbjerg 
og Fanø Kommuner og anmodet om deltagelse i 
bestyrelsens møde i august. 
 
Der er bekræftelse fra direktør/forvaltningschef i 
Esbjerg og Fanø Kommuner. Direktøren og 
udvalgsformanden fra Varde Kommune er 
forhindret den 20. august, idet der er 
udvalgsmøde. 
 
Bestyrelsesmedlem Peder Foldager anmoder om, 
at fremtidige bestyrelsesmøder ikke lægges på 
tirsdage hvor der er udvalgsmøder i Varde 
Kommune. 
 

Der afholdes konstituerende møde den 22. 
august. 
 
Institutionens leder udsender en ””doodle” i 
forhold til de to resterende møder i 2019. Det 
skal være torsdage. 
 
Det er væsentligt, at både direktører/ 
forvaltningschefer og udvalgsformænd fra 
kommunerne kan deltage samlet i det ene af 
møderne, gerne mødet den 22. august. 
 
  
 

8 Evt. 

 

 

Når aftalerne for overtagelse af eksisterende 
EGU-forløb foreligger fra kommunerne, sikrer 
institutionens leder, at der udsendes et 
beslutningsgrundlag på finansiering m.v., så 
bestyrelsen kan sikre beslutningen via en 
”mailkæde”. 
 
Bestyrelsens medlemmer henstiller til, at der kun 
laves ”mailkæder”, når det drejer sig om 
beslutninger, eller noget der har værdi for alle. 
 
Hvis det er afbud til møde, kommentarer, 
spørgsmål eller lignende sendes kun mail til 
institutionens leder, eller formand. 
 
Dagsordenen opstilles fremover, så det fremgår 
hvilke punkter, der er til orientering/drøftelse og 
hvilke, der er til beslutning. 
 

 


