
 
 
 
Møde:  Bestyrelsesmøde for FGU-Vest - Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner 
 
Tidspunkt: Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 16.00 - 18.30 
 
Sted: Produktionsskolen Lustrupholm, Lustrupvej 4, 6700 Ribe  

 
Bemærk: Mødet indledes med 1 times rundvisning og spørgsmål til personale. 
  
 Husk overtøj, da en del af rundvisningen foregår udendørs. 

 
Arbejdsdagen er forrykket for alle undervisere og elever, så der er aktivitet på stedet. 

 
Deltagere: 
Britta Bendix Ovesen, udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg, Formand 
Steen Holm Iversen udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde 
Brian Lyst udpeget af LO Vest, Næstformand 
Michael Boel Olesen udpeget af Dansk industri 
Lars Katzmann udpeget af bestyrelserne for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Social og 
Sundhedsskolen Esbjerg, Rybners, Kjærgaard Landbrugsskole, AMU Vest, Ribe Katedralskole. 
Rune Højstrup Søe udpeget af uddannelsesforbundet og HK stat (medarbejder repræsentant med 
stemmeret) 
Jesper Callesen udpeget af uddannelsesforbundet og HK stat (medarbejder repræsentant uden stemmeret) 
Niels Heinel udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø 
Peder Pedersen udpeget af LO Vest 
Rasmus Peter Rasmussen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg 
Jeanette Duvander udpeget af Dansk Erhverv 
Peder Foldager udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde 
 
Mødeleder: 
Britta Bendix Ovesen, Formand 
 
Referent: 
Thomas Rosenqvist, institutionsleder 

Dagsorden: 

1 Velkomst og godkendelse af dagsorden  Godkendt. 
 
Alle udtrykte stor tilfredshed med en meget 
spændende rundvisning og god forplejning. 
 

2 Orientering fra formanden 

• Møde om foreningsdannelse den 28. februar 
2019. Referat vedlægges dagsordenen. (Brian 
og Jesper deltog i mødet) – (Bilag 1 – 2 stk.) 

 

Jesper orienterede om mødet. Der var afbud fra 
nogle af de politikere, der skulle have holdt 
foredrag. Det var også repræsentanter fra den 
nye forening Modstrøm. 
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal 
arbejde videre med etableringen af en forening. 
 

3 Orientering fra institutionslederen 

• Møde den 19. februar 2019 for 
o Vejledere i Uddannelseshuset 
o Beskæftigelsesrådgivere i Uddannelseshuset 
o EGU vejledere i Uddannelseshuset  

• Møde med Varde Kommune den 11. marts 

Olaf og den ledende vejleder i Varde 
samarbejder om et arrangement for vejledere 
m.fl. når læreplaner m.v. foreligger. 
 
 



 
 
 

• Der er indgået administrationsaftale med 
Rybners 

• Samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune om 
”Virksomhedsopsøgende indsats i uddannel-
sporet EGU” – (Bilag 2) 

• Afholdt samtaler med alle, der virksomheds-
overdrages fra VUC 

• 28. februar besøgte personalet fra VUC 
Produktionsskolen Varde. Et lignende 
arrangement på Lustrupholm forestår. 

• Kommende personalearrangementer  
o 28. marts – Fastholdelse 
o 9. april – Afledt undervisning 
o 14. juni – God sommer på Lustrupholm 

• Produktionsskolernes økonomi og muligheden 
for fortsat at benytte produktionsskoletilbud og 
erhvervsgrunduddannelse frem til opstart af 
den forberedende grunduddannelse (FGU) 
den 1. august 2019 (bilag 3) 

• Kompetenceudvikling (bilag 4 – 4 stk.) 
 

Varde Kommune skønner på nuværende 
tidspunkt, at der vil blive henvist 100 elever. De 
oprindelige udmeldinger fra centralt hold lød på 
139 elever. 
 
Samarbejdsaftalen med Esbjerg Kommune 
omkring praktikpladser til de nye EGU-forløb 
skal udvides, så FGU vejledere også kan skrive 
kontakter til praktiksteder ind i systemet. 
 
Varde Kommune har givet udtryk for, at de også 
ønsker også at indgå en aftale omkring EGU 
sporet som den der er under tilblivelse med 
Esbjerg Kommune. 
 
Der skal også laves aftale med Esbjerg og 
Varde Kommuner om arbejdet med de 
eksisterende EGU-forløb. 
 
 
 

4 Fælles løsninger 
Orientering om status i forhold til Fælles 
løsninger. Der vedlægges bilag, der viser hvilke 
løsninger, der er obligatoriske og hvilke der kan 
til- eller fravælges. 
 
Thomas og Ulla fra Varde deltager i møde i 
København den 7. marts om dette emne.  
(bilag 5 – 6 stk.) 
 

Bestyrelsen er enige i at arbejde videre med 
SAM-løsningen, Statens Administration, hvor 
bogføring m.v. for en stor dels vedkommende 
henlægges til Hjørring. 

5 Samarbejde med Ribe Vikingecenter 
Esbjerg Kommune ejer Lustrupholm. 
 
Der er udarbejdet forslag til brugsretsaftale, så 
den samlede ejendom stilles til rådighed af 
Esbjerg Kommune for Ribe Vikingecenter og FGU 
Vest. (bilag 6) 
 
Forslag til samarbejdsaftale mellem FGU Vest og 
Ribe Vikingecenter er under udarbejdelse og 
eftersendes hurtigst muligt. 
 
I samarbejdsaftalen lægges der op til at FGU 
Ribe skal have disse værksteder: 

• Træværksted 

• Smedeværksted 

• Sølvværksted 

• Tekstilværksted 

• Køkken og Café 

• Gård- og dyrehold 
 

Bestyrelsen godkender brugsretsaftalen. 
 
Ledelsen anmodes om, at der udarbejdes nye 
modeller i forhold til køkken og dyrehold.  
 
Bestyrelsen ønsker ikke, at stå for driften af 
disse to elementer, men gerne indgå i en anden 
konstruktion i samarbejde med Ribe 
Vikingecenter. 
 
Samarbejdsaftalen i forhold til de øvrige 
værksteder er godkendt. 
 
De beskrevne business-cases m.v. er eftersendt 
til bestyrelsen. 



 
 
 

Der er også ved at blive udarbejdet business-
cases vedrørende Køkken og Café samt gård- og 
dyrehold. 
 
Disse eftersendes også hurtigst muligt. 

6 Etablering af afdelingen i Esbjerg 
Der har været foreløbige drøftelser med AMU 
Vest om indgåelse af lejemål. 
 
Praktikhal: 
708 kvm. a kr. 425,- = kr. 300.900,- 
  
Teorilokaler, kontor og opholdsområde  
910 kvm. a kr. 600,- = kr. 546.000,- 
  
Andel - gangarealer, kantinearealer, udenoms-
arealer: 
Kr. 50.000,- 
  
Overslag over samlet årlig husleje: 
Kr. 896.900,- 
  
Dertil kommer omkostninger til 

• El, forventeligt 130.000,- kr. inkl. elafgifter 

• Varme, forventeligt 140.000,- kr.  

• Vand, forventeligt 26.000,- kr. 

• I alt knap 300.000,- kr. 
 
Alle priser er angivet ekskl. moms. 
 
Det vurderes samtidig, at der er behov for en 
investering i maskiner, istandsættelse m.v. på ca. 
1,5 mio. kr.  
 
Rent driftsmæssigt forventes også et behov på 
fem undervisere til den praktiske undervisning. 
Underviserne fra VUC Vest, der primært kommer 
til at forestå den teoretiske undervisning, fordeles 
imellem de tre afdelinger. 
 
(Bilag 7 – 3 stk.) 
 

Institutionslederen bemyndiges til at gå videre i 
forhandlingerne med AMU Vest om en 
lejekontrakt. 
 
Bestyrelsen forudsætter, at der laves en 
fleksibel lejekontrakt i forhold til de lokaler, der 
skal anvendes til teoretisk undervisning. 
 
Den nuværende svejsehal lejes i fuldt omfang. 
 
 

7 Valg af pengeinstitut 
Indledende drøftelse med hensyn til valg af 
pengeinstitut.  
 
Bemyndigelse til, at institutionsleder kan forhandle 
med konkrete pengeinstitutter så formand og 
institutionsleder efterfølgende kan træffe valget. 
 

Bestyrelsen bemyndiger institutionslederen til at 
indhente tilbud fra et par pengeinstitutter, der 
fremover skal være FGU´s bankforbindelse. 
 
Der skal, som en del af aftalen med Statens 
Administration, indgås aftale med Danske Bank 
som betalingsbank. 
 

8 Esbjerg Kommunes fremsender udkast til 
strategi for den tværgående ungeindsats i 
høring 

Bestyrelsen bakker op om strategien og 
institutionsleder sender et positivt høringssvar. 
 



 
 
 

Strategien kan hentes via følgende link:  

Strategi for den tværgående indsats i Esbjerg 
Kommune 
 
Høringsperioden er fra den 7. marts 2019 til den 
4. april 2019, hvorefter der vil ske en 
sammenskrivning af høringssvarene.  
 
Disse vil blive præsenteret for og drøftet på § 17 
stk. 4 Unge & Uddannelsesudvalget, inden en 
forventet vedtagelse i Byrådet 17. juni 2019.  
 

9 Punkter til næste møde 

• Budget 2019 og helårsbudget 

• Årshjul, indeholdende 
o Budget 
o 2 årlige budgetrevisioner 
o Politikker 

 

 

10 Kommende bestyrelsesmøder: 

• 21. maj på Produktionsskolen i Varde, kl. 16.30 

• Tirsdag 20. august (Konstituerende møde og 
godkendelse af vedtægter) 

• Onsdag 23. oktober 

• Torsdag 12. december 
 

Der indkaldes til et ekstraordinært 
bestyrelsesmøde på AMU Vest den 10. april kl. 
16.00. 
 
Bestyrelsen forudsætter at der på det tidspunkt 
er indhentet mere konkrete elevtal med henblik 
på dannelse af et budget. 
 

Det blev besluttet at der skulle laves et 
estimeret budget bygget op omkring de elevtal 
kommunerne for nuværende melder ud, 
sideløbende skulle Thomas R. presse på for at få 
oplyst de elevtal der skal meldes ind til 
Styrelsen, holdt op imod de forventede tal der 
blev oplyst på det første seminar i Randers 
indkaldt af Ministeriet og Styrelsen.  
 
Styrelsen skulle kontaktes for at få oplyst 
hvornår kommunerne SKAL have meldt deres 
tal pr. 1. april 2019 ind. 
  
Ovenstående medførte et ekstraordinært 
bestyrelsesmøde den 10-04-2019, hvor der 
gerne skulle være svar på ovenstående. 
 
 

11 Evt. 
 

VUC har fremsendt udspaltningstal. Det lyder på 
6,7 mio. kr., heraf er 1,0 mio. kr. 
feriepengeforpligtelse. 

 

https://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/vision-og-politikker/b%C3%B8rn-og-unge/strategi-for-den-tv%C3%A6rg%C3%A5ende-ungeindsats.aspx
https://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/vision-og-politikker/b%C3%B8rn-og-unge/strategi-for-den-tv%C3%A6rg%C3%A5ende-ungeindsats.aspx

