
 
 
 

Referat 
 
Møde:  Bestyrelsesmøde for FGU-Vest - Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner 
 
Tidspunkt: Torsdag den 20. februar 2020 kl. 16.00 – 20.00 
 
Sted: FGU Vest – Esbjerg. Benyt indgangen Ravnevej 9. 
 
Deltagere: 
Brian Lyst udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation 
Lars Katzmann udpeget af bestyrelserne for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Social og 
Sundhedsskolen Esbjerg, Rybners, Kjærgaard Landbrugsskole, AMU Vest, Ribe Katedralskole. 
Rasmus Peter Rasmussen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg 
Kurt Bjerrum udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg 
Ronny Nielsen, FGU Vest, Esbjerg (valgt med stemmeret) 
Nadja Friis udpeget af Dansk Erhverv 
Steen Holm Iversen udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde 
 
Ronny Nielsen, FGU Vest, Esbjerg (valgt med stemmeret) 
Charlotte Clausen, FGU Vest, Varde 
 
Afbud: 
Niels Heinel udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø 
Peder Foldager udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde 
Peder Pedersen udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation 
Michael Boel Olesen udpeget af Dansk industri 
 
Mødeleder:  
Brian Lyst 
 
Referent: 
Thomas Rosenqvist 

 

1 Velkomst og godkendelse af dagsorden  
 
 

Dagsordenen blev godkendt 
 
 

2 Orientering fra formanden Til orientering 
 
 
 

3 Orientering fra institutionens leder 

• Personalesituationen 

• Lokalesituationen 

• Uddata+ 

• Kommunegaranterede lån i Varde 

• Huslejefritagelse i Ribe 

• Tilsyn med undervisningsmiljø – Ribe 

• Trivselsmålinger – elever og ansatte 

• Den økonomiske situation 

 

Personalesituationen 
For nuværende er alle kompetencer dækket ind. Der 
er fortsat tre langtidssygemeldinger. Der er proces i 
sagerne. 
 
Derudover er der indgået fratrædelsesaftale med en 
underviser. 
 
Lokalesituationen 
Der er fortsat meget pres på lokaler i Varde og 
Esbjerg. Det betyder, at det har været nødvendigt 
med et midlertidigt optage-stop på nogle linjer i 
Esbjerg – se pkt. 7. 



 
 
 

”Kontorgangen” i Esbjerg er taget i brug. En tvivl om 
yderligere skimmelangreb i disse lokaler er 
undersøgt – der er ikke yderligere skimmel. 
 
Uddata+ 
Der er fortsat 7 FGU-institutioner, der overvejer at 
forlade det fælles samarbejde om udviklingen af 
elevadministrations-systemet Uddata+.  
 
Der er klare fremskridt i funktionaliteten og i 
værktøjet generelt set. 
 
Kommunegaranterede lån i Varde 
Der har atter været kontakt til Varde Kommune. Der 
er ikke nyt vedrørende det kommunegaranterede 
lån i bygningerne i Varde.  
 
Med mindre der sker mere i sagen genoptages den 
først i 1. kvartal 2021. 
 
Huslejefritagelse i Ribe 
Korrespondancen og aftalerne med Esbjerg 
Kommune vedrørende huslejefritagelsen i Ribe er 
sendt til FGU Vest´s revision. 
 
Med mindre der sker mere i sagen genoptages den 
først i 1. kvartal 2021. 
 
Trivselsmåling - Ribe 
Tilsyn med undervisningsmiljø udtrak via lodtræk-
ning i efteråret FGU Ribe til tilsyn med undervis-
ningsmiljøet 
 
Tilsynet er orienteret om, at Børne- og under-
visningsministeren i efteråret 2019 besluttede at 
udskyde trivselsmålingerne på FGU til foråret 2020.  
 
Tilsynet har meldt tilbage, at de afventer at få 
målingen, når den er gennemført. 
 
Tilfredshedsmåling - elever 
Det fremgår af FGU-lovens § 40a, at ”lederen en 
gang årligt skal gennemføre en måling”, dvs. det er 
ikke fastlagt, hvornår i skoleåret målingen skal 
gennemføres. Derfor kan målingen godt dette første 
år rykkes. Der skal udstedes en bekendtgørelse 
omkring trivselsmålingerne inden de igangsættes.  
 
Denne bekendtgørelse foreligger endnu ikke. 
 



 
 
 

Ministeriet står for målingerne og stiller materiale-
/system til rådighed. Meldinger tyder på, at det 
kommer i april. 
   
Tilfredshedsmåling - personale 
I forhold til medarbejderne, så står ministeriet ikke 
for den del. Det er på dagsordenen på det 
kommende møde direktør- og rektorkollegiets 
Forretningsudvalg. Der arbejdes på en fælles løsning 
for alle FGU-institutioner og der er indhentet tilbud 
m.v. 
 
Den økonomiske situation 
Der blev orienteret om det meget foreløbige , men 
positive regnskabsresultat. 
 

4 Salg af lokaler, strandvejen 71 i Henne Stationsby 

Som besluttet på sidste bestyrelsesmøde er der taget 

kontakt til ejendomsmægler.  

 

Materialet fra ejendomsmægleren vedlægges 

dagsordenen. 

 

Direktøren indstiller 

• At bestyrelsen fastsætter en minimumspris 

• At ejendomsmæglerfirmaet hyres og 

bemyndiges til at køre det offentlige udbud 

• At formanden sammen med direktøren 

bemyndiges til at træffe beslutning om det 

endelige salg. 

 

Indstillingen godkendt med bemærkning om, at 
minimumsprisen fastsættes til 850.000,- kr. 

5 Orientering om kompetenceudvikling 

I 2019 havde skolens ledelse indgået en aftale med UC 

Syd Forskning og Udvikling om, at de skulle forestå 

kompetenceudviklingen i FGU Vest. 

 

Igen i 2020 er der indgået aftale med UC Syd om at de 

skal stå for den fortsatte kompetenceudvikling. FGU 

Vest har netop fået bevillingen på de ansøgte 1,2 mio. 

kr. Materialet vedlægges dagsordenen. 

 

Lektor, cand.pæd.pæd, Helle Bjerresgaard (HBJE) 

Fra UC SYD Forskning og Udvikling var inviteret til 

bestyrelsesmødedet for at give en orientering om det 

samlede kompetence-udviklingsprogram for FGU Vest. 

 

Grundet flere afbud til bestyrelsesmødet inviteres 

Helle til næste møde med henblik på at give 

orienteringen. 

Helle Bjerresgaard, UC Syd inviteres til næste møde 
for at give et oplæg om kompetenceudviklings-
programmet. 
 



 
 
 

6 Overblik over elevtallet 

I perioden fra institutionens start til ultimo januar 

2020, har der i Ribe og Esbjerg været tilmeldt i alt 290 

nye FGU-elever: 

• 215 elever går fortsat på skolerne 

• 10 elever er aldrig begyndt  

• 4 elever er flyttet 

• 1 elev er gået i arbejde 

• 9 elever er gået i uddannelse 

• 1 elev er bortvist 

• 11 elever er meldt ud grundet fravær 

• 12 elever er ikke uddannelsesparate 

• 4 elever har forladt skolen efter eget ønske 

• 9 elever er udmeldt grundet personlige forhold 

• 7 er udmeldt grundet sygdom 

• 2 elever er udmeldt grundet trivsel 

• 5 elever har været udmeldt, men er startet igen 

 

Tilsvarende har der i Varde været i alt 133 nye FGU-

elever: 

• 91 elever går fortsat på skolerne 

• 2 er gået i arbejde 

• 10 elever er aldrig begyndt 

• 4 elever er flyttet 

• 2 er ikke uddannelsesparate 

• 11 er udmeldt grundet personlige forhold 

• 2 er udmeldt grundet sygdom 

• 7 elever er kommet i uddannelse 

• 1 elever er udmeldt grundet trivsel 

• 3 elever anden grund 

 

Der arbejdes på at lave en standardrapport, der kan 

udsendes med jævnlige mellemrum, minimum til hvert 

bestyrelsesmøde. 

 

Det vil være et af udviklingselementerne i elev-

administrationssystemet Uddata+. 

 

Der vedlægges også en oversigt, der viser antallet af 

elever på den enkelte skole i løbet af de 6 måneder 

FGU Vest nu har eksisteret. I de øvrige faner i filen ses 

taksterne for de forskellige elevtyper. 

 

Bemærk, at faldet i elevtal i januar skyldes at KUU – 

elever har været til eksamen. Flere nye FGU – elever er 

ved at blive indskrevet. 

 

 

FGU bestyrelsen ønsker et fællesmøde med de tre 

kommuners fagudvalg. Thomas Rosenqvist tager 

kontakt til kommunerne. 

 

  



 
 
 

7 Retningslinier vedrørende optag af elever i Esbjerg 

I Esbjerg arbejdes ud fra en ”rettesnor” der hedder 20 

elever pr. hold. Det gælder både PGU-værkstederne 

og AGU-holdene.  

 

Det vurderes at være grænsen, for hvad der er både 

pædagogisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Lokalernes størrelse og antal er naturligvis også en 

væsentlig faktor. 

Elevsituationen i Esbjerg ser således ud ultimo januar 
2020: 

• Motor og mekanik: 17/20 

• Byg, bolig og anlæg: 16/20 

• Metal: 12/20 

• Omsorg og Sundhed: 20/22 

• Handel og Kundeservice: 16/20 

• AGU HFA: 23/20 LUKKET 

• AGU HFB: 23/20 LUKKET 

• AGU 10: 16/20 

• AGU EUD: 20/20 LUKKET 

• AGU DSA: 13/15 
 
Der er plads på alle linjer i Ribe, og foreløbigt vil der 
også kunne optages elever på alle linjer i Varde. 
 
Hver FGU-institution har et geografisk dæknings-
område bestående af et antal kommuner. Institutionen 
har en udbudspligt i dækningsområdet og en pligt til at 
optage alle målgruppevurderede elever med hjemsted 
i dækningsområdet. 
 

Til efterretning 
 

8 Kombinationsforløb og samarbejdsaftaler  

Der har været gennemført/aftalt følgende kombina-

tionsforløb: 

• Uge 4 var elever fra Ribe og Varde på 

kombinations-forløb på AMU i hygiejnekursus 

• Uge 16 og 17 vil udvalgte elever fra PGU Esbjerg 

have mulighed for at komme på truckkursus på 

AMU og få et certifikat.  

• Uge 17 og 18 skal omsorg og sundhed på 

kombinationsforløb på SOSU skolen 

• Uge 16, 17 og 18 skal PGU elever fra alle 

skolerne på kombinationsforløb på Rybners på 

sporene  

• Byggeri 

• industri  

• Business 

Til orientering 



 
 
 

• Livsstil og sundhed.  

• Uge 19, 20 og 21 skal alle AGU elever i kombina-

tionsforløb på Rybners i de samme forløb.  

• I foråret skal AGU HF eleverne fra Esbjerg på 

kombinationsforløb på VUC Vest i Esbjerg  

• Uge 27 - belægningskursus for PGU Esbjerg 

elever 

• Uge 27 - overfladebehandlingskursus for PGU 

elever i Esbjerg. 

 
Når FGU-elever er i kombinationsforløb får den 
undervisende institution, F.eks. SOSU-skolen, deres 
normale takst for perioden. FGU Vest modtager 50 % 
af den normale takst for det samme tidsrum. 
 

9 Elevrådsarbejde 

Der er etableret elevråd på alle tre skoler. 

Der vedlægges et bilag, der beskriver elevrådsarbejdet 
som det foregår lige nu. 
 

Til orientering 

10 Organisationsplan for FGU Vest 

Der vedlægges bilag, der beskriver organisations-

planen for FGU Vest. 

Til efterretning 

11 Årshjul med strategi og mål 

Forslag til årshjul og midlertidig strategi vedlægges. 

 

Der arbejdes på at udbrede årshjulet, så det ikke alene 

omfatter bestyrelsens arbejde, men også andre 

elementer, se vedlagte foreløbige udkast til et bredere 

årshjul. 

 

Bestyrelsesmøderne foreslås afholdt således i 2020, 

reservationer er udsendt via outlook: 

• 27. marts kl. 12.00 – 14.30  

• 4. juni eller 25. juni – kl. 16.30 – 18.30  

• 10. september eller 24. september – kl. 16.30 – 
18.30 

• Seminar den 29. oktober – kl. 12.00 – 18.00 

• 3. december eller 10. december – kl. 16.30 – 
18.30 
 

 

Til orientering 
 
Bestyrelsesmøderne fastsættes til 
 

• 27. marts kl. 12.00 – 14.30 

• 25. juni kl. 16.30 – 18.30 

• 10. september kl. 16.30 – 18.30 

• 29. oktober kl. 12.00 – 18.00 

• 10. december kl. 16.30 – 18.30 

12 Politikker på rusmidler, mobning, arbejdsmiljø m.v. 

Ledergruppen arbejder i øjeblikket på fastlæggelse af 

en antimobbestrategi. Arbejdet er endnu ikke helt 

Til efterretning 



 
 
 

færdigt men forelægges bestyrelsen til foreløbig 

orientering. 

 

Derudover vedlægges institutionens tre varianter af 

velkomstfoldere (én fra hver skole). I den beskrives 

institutionens indsatser og eventuelle sanktioner i 

forhold til rusmidler, mobning og arbejdsmiljø. 

 

13 Oprettelse af ”Kommunikation og medier” samt 

nedlæggelse af sporet ”Service og transport” 

Der opleves i Esbjerg afdelingen stor efterspørgsel 

efter endnu et PGU-spor, Kommunikation og medier. 

 

Skolen har været i kontakt med KUI, Esbjerg 

Kommune, der bekræfter, at såfremt sporet oprettes 

kan det konstant forventes minimum 15 elever. Der er 

p.t. venteliste. 

 

Sporet ”Service og transport” er udfaset i forbindelse 

med at en af skolens undervisere har søgt og fået nyt 

job. Desuden er der ikke længere så mange interne 

opgaver i afdelingen som der i forbindelse med 

starten, etablering af lokaler, maling m.v. 

 

Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om 

oprettelse og nedlæggelse af de faglige spor 

institutionen og den enkelte skole udbyder. 

 

Der er etableringsomkostninger forbundet med 

starten af et nyt spor ”Kommunikation og medier”. 

Der er udarbejdet vedlagte overslag, 158.000,- kr. 

eksklusiv moms.  

Direktøren indstiller 

• At sporet ”Service og transport” nedlægges i 

Esbjerg-afdelingen 

• At der etableres et nyt spor ”Kommunikation og 

medier” 
 

Indstillingen godkendt 

14 Bestyrelsens punkt. 

 

Til drøftelse 

 


