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1. Godkendelse af dagsorden
Resumé
Bestyrelsen drøfter den udsendte dagsorden med henblik på godkendelse.
Beslutning
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
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2. Konstituering af formand for bestyrelsen
Resumé
Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand.
Sagsfremstilling
På baggrund af bestyrelsesformand Jørgen Gaardes udtræden af bestyrelsen for FGU
Sydøstjylland konstituerer bestyrelsen sig med valg af ny formand.
Beslutning
Uffe Jensen, Borgmester i Odder Kommune blev enstemmigt valgt som formand for
bestyrelsen.
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3. Afklaring af lokationer for FGU skoler
Resumé
Med denne sag orienteres bestyrelsen om afklaring af lokationer for de fire skoler
samt skoletilbuddet på Samsø samt de fremtidige planer.


På baggrund af orienteringen drøfter bestyrelsen nuværende status på etableringen på de forskellige destinationer

Sagsfremstilling
Nedenfor beskrives de fastlagte placeringer af skoler og skoletilbud i forhold til kapacitet og rammer.
Hedensted:
Der arbejdes med en afdækning af to mulige løsninger:
Løsning 1, hvor eksisterende bygninger ombygges og tilbygges til formålet. Med justeringerne af bygningen vil der kunne modtages 100 elever fra 1. august 2019. Der vil i
disse lokaler både være skolelokaler samt værkstedsfaciliteter.
Løsning 2: der bygges nye lokaler, der indrettes til FGU med lokaler og værksteder,
der lokale-indretningsmæssigt tager hensyn til at lejemålet et senere tidspunkt kan
lejes ud til andre aktivitetstyper, såfremt FGU flyttes.
Der vil være tale om lejede lokaler.
I skrivende stund afventer vi oplæg fra udlejer vedr. lejepris og tidsestimat.
Horsens:
Det er nu aftalt, at Strandpromenaden 4 bliver hovedadressen i Horsens samt at der
fortsat undervises på værksteder på Vågøvej 16. Med lokalerne på Strandpromenaden
kobler FGU Sydøstjylland sig til de KUU elever der allerede nu findes på Learnmark.
Processen med at finde den gode varige løsning i Horsens indledes snarest.
Odder:
Rønhøjvej 28. Disse vil primært understøtte værkstedsaktivitet. Der kan således være
behov for at inddrage andre lokale i forhold til skoleundervisningen.
På længere sigt kan der arbejdes på at koble FGU Sydøstjylland til Campus i Odder.
Skanderborg:
Skanderborgvej 6. På denne lokation er det muligt at modtage det forventede antal
elever. Der er både skolelokaler og værkstedsfaciliteter. Der er mulighed for at udvide
bygningskapaciteten, hvis det bliver nødvendigt.
På længere sigt vil det være en mulighed at tænke FGU skolen sammen med Campus i
Skanderborg
Samsø:
Undervisningstilbud etableres ind i de nuværende rammer på øen. Der arbejdes med
frikøb af de nuværende medarbejder i Samsø Kommune, som kan suppleres med
medarbejdere fra FGU Sydøstjylland.
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På længere sigt kan der etableres et nærmere samarbejde med en af FGU skolerne på
fastlandet
Beslutning
Bestyrelsen vedtog enstemmigt, at indsende ansøgning til Undervisningsministeriet
om at finde en løsning i forhold til Hedensted med henblik på etablering af skole i
2021.
FGU direktøren og formandsskabet samarbejder om ansøgningen videre frem.
Bestyrelsen vedtog enstemmigt, at FGU direktøren kan arbejde videre med de øvrige
oplistede lokationer.
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4. Orientering om status for etablering af organisationsplan
Resumé
Bestyrelsen orienteres om den udarbejdede organisationsplan.


På baggrund af orienteringen drøfter bestyrelsen organisationsplanen og den
planlagte udmøntning.

Sagsfremstilling
På baggrund af ledelsesseminar i FGU Sydøstjylland er der udarbejdet vedhæftede
organisationsplan.
Beslutning
Bestyrelsen drøftede den fremlagte organisationsplan og godkendte principperne for
denne.
Bilag


Organisationsplan for FGU Sydøstjylland
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5. Temaer for skolerne - indledende drøftelse
Resumé
Med udgangspunkt i Lov om forberedende grunduddannelse giver FGU direktøren bestyrelsen et oplæg til de mulige temaer, der kan udbydes på skolerne.


Bestyrelsen har på baggrund af oplæg fra FGU direktøren en indledende drøftelse om hvilke temaer, der kan udbydes på de enkelte skoler.

Sagsfremstilling
FGU direktør giver på mødet bestyrelsen et oplæg til mulige temaer, der kan udbydes
på skolerne. Vedhæftede materiale redegør for de mulig erhvervsfaglige temaer.
Beslutning
Bestyrelsen drøftede de fremlagte udkast til udbud af faglige temaer. Bestyrelsen besluttede, at FGU direktøren arbejder videre med udbud af de faglige temaer med henblik på behandling igen på et senere møde i bestyrelsen.
Bilag


Faglige temaer
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6. Foreningsdannelse - bestyrelsesforening for FGU
Resumé
På mødet orienterer Palle bestyrelsen om arbejdet i den nedsatte forberedelsesgruppe.
Bestyrelsen drøfter orienteringen samt referat fra de afholdte mødet med henblik på
at give mandat til foreningens stiftende generalforsamling den 26. april 2019.



Bestyrelsen udpeger repræsentant som deltager på stiftende generalforsamling
den 23. april i Vingsø
Bestyrelsen beslutter hvilken foreningsform man ønsker at støtte på den stiftende generalforsamling

Sagsfremstilling
Den 28. februar 2019 blev der afholdt møde for FGU bestyrelser om foreningsdannelse
for FGU. På mødet deltog næstformand i FGU Sydøstjylland Palle Langkjær som repræsentant for FGU Sydøstjylland. Referat fra mødet den 28. februar er vedhæftet
denne sagsfremstilling.
På mødet blev nedsat en forberedelsesgruppe, som fik til opgave at,







afklare mulige modeller for foreningsdannelse for FGU; det er eksisterende
modeller, og det kan være at tænke en ny model for FGU.
afklare fordele og ulemper mhp. FGU ved modellerne.
fremlægge disse ved generalforsamling, eller tidligere. Det vil være forberedelsesgruppens vurdering, hvorvidt bestyrelserne samlet skal inddrages i en indsnævring inden generalforsamlingen, eller om det sker som en del af generalforsamlingen.
forholde sig til proces og tidsplan, herunder hvorvidt d. 26. april er en realistisk
tidshorisont. Fordi bestyrelserne skal have mulighed for at planlægge bestyrelsesmøder ift. processen og dermed tage del i den.
beslutte, hvorvidt Produktionsskoleforeningens eller Danske Erhvervsskoler og
-Gymnasiers sekretariat betjener gruppen i processen (PSF var foreslået, jf.
beslutningspapiret til mødet, og DEG tilbød sig på mødet).

Forberedelsesgruppen har efterfølgende mødtes den 19. marts, hvor man har drøftet
flere muligheder for foreningsdannelse. Vedhæftet er referat fra mødet i forberedelsesgruppen den 19. marts.
Beslutning
Bestyrelsen vedtog at give næstformand Palle Langkjær mandat til at deltage på den
stiftende generalforsamling og repræsentere FGU Sydøstjylland i denne samt mandat
til at agere i den nedsatte forberedelsesgruppe.
Bilag



2019-02-28, Møde for FGU-bestyrelser, referat.pdf
Referat af FGU forberedelsesgruppe møde 19. marts 2019.pdf

FGU Bestyrelsesmøde

3. april 2019
9

15.08.00-A00-1-18
7. Meddelelser
Resumé
Formanden og direktøren giver på mødet bestyrelsen følgende meddelelser.
Sagsfremstilling






Justeret overslag af elevtal fra kommunerne
IT løsninger – herunder Statens IT/fælles løsninger/Statens administrative systemer og indkøbsaftaler
Ansøgninger om implementeringsstøtte og etableringsstøtte
KL møde den 10. april for kommunale repræsentanter i FGU bestyrelser
Tiltrædelse af FGU konsulent som ny referent for bestyrelsen

Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Bilag


Notat-om-tilpasningsmidler-vedr-VUC-og-FGU
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8. Kommunikation fra mødet
Resumé
Bestyrelsen beslutter under punktet hvilke oplysninger og informationer, der skal udsendes efter mødet.
Sagsfremstilling
Jf. forretningsorden for FGU Sydøstjyllands første bestyrelse skal der tages stilling til
hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt
træffes beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.
Beslutning
Der skal laves foto af Frands til FGU Sydøstjyllands hjemmeside.
Der udsendes pressemeddelese om valg af ny formand samt Frands Fischers indtræden i FGU bestyrelsen.

FGU Bestyrelsesmøde

3. april 2019
11

15.08.00-A00-1-18
9. Godkendelse af referat fra mødet den 26. februar 2019
Resumé
Referat fra bestyrelsesmødet den 26. februar 2019 drøftes med henblik på godkendelse og underskrift.
Sagsfremstilling
Som følge af forretningsorden for FGU Sydøstjylland skal der på mødet ske godkendelse og underskrivelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde.
Beslutning
Referatet fra bestyrelsesmødet den 26. februar 2019 blev godkendt og underskrevet.

Bilag


FGU bestyrelsen 26. februar 2019.pdf
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10. Eventuelt
Beslutning
Fremover lægges punktet vedr. godkendelse af referat fra tidligere møde som det andet punkt på dagsordenen.
Mødet i maj afholdes i Skanderborg, møderne afholdes derefter i Odder. Det undersøges om afholdelse af møderne i Odder betyder, at mødetidspunktet kan fremrykkes til
kl. 9.30.
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Bilagsoversigt







Organisationsplan for FGU Sydøstjylland
Faglige temaer
2019-02-28, Møde for FGU-bestyrelser, referat.pdf
Referat af FGU forberedelsesgruppe møde 19. marts 2019.pdf
Notat-om-tilpasningsmidler-vedr-VUC-og-FGU
FGU bestyrelsen 26. februar 2019.pdf
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