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Referat af bestyrelsesmøde d. 6. dec. 2021 
 FGU Østjylland 
 

Deltagere: Morten H. Jakobsen, Jacob Ølholm, Bent Klim Johansen, Kurt Andreassen, Maria Dyhrberg Rasmussen, 
Gunnar Sørensen, Henrik G. Mikkelsen, Frank Larsen, Kim Kabat, Poul Bernth Jensen  
 
Fraværende: Tom Bytoft, Nana Højlund Corfitz, Steen Bundgaard, Ask B. Schøler 
Til orientering er Jan Tønnesvang udtrådt af bestyrelsen 
 
Referent: Dorte Pedersen Møller 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 

 
2. Opfølgning på bestyrelsesmøde d. 27.09.2021 

Referatet er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer 
 

3. Status på FGU Østjylland 
Bilag 1: Skriftlig orientering fra Kim Kabat 
Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
Elevfraværet er bekymrende, især i Norddjurs og Syddjurs. Det skyldes bl.a. elever på nedsat tid. Det skal 
undersøges om fravær registreres ens på alle afdelinger.  
Samarbejdet med Erhvervsskolerne er positivt med gode kombinationsforløb.  
Gunnar Sørensen udtrykker kritik af  snelukning i Ryomgård torsdag i uge 48. 
Randers kommune har taget initiativ til et møde om betydningen af Arnepensionen. I samarbejde med 
Erhvervsskolerne har FGU tilkendegivet at kunne opnå større positiv udslusning gennem en fælles indsats. 
Betydningen af Arnepensionen er pt. ukendt for FGU i Norddjurs, Syddjurs og Favrskov. 
Der er pt. en lille tilmelding til mange af erhvervsuddannelserne pga. høj beskæftigelse.  
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

4. Prognose 2021, Budget for 2022 samt prognose for 2023-2026 
Bilag 2: Prognose 2021, Budget for 2022, Prognose 2023-2026 
Indstilling: at Bestyrelsen godkender budget og prognose 
 
Underskuddet for 2021 er mindre end først forventet, bl.a. pga. tilpasningsmidler fra Ministeriet. 
Udslusningstaxameter er endnu ikke modtaget pga. usikkerheder med indberetningstal i STUK.   
Omsætningen er langt mindre end 2020.  
Fordeling af eleverne på FGUOJ:  AGU ca. 25% - PGU ca. 70% - EGU ca. 5%. Udslusningen på de forskellige spor 
ligner hinanden til bl.a. EUD og beskæftigelse. AGU bliver bredt udsluset.  
Bestyrelsen godkender prognose 2021  
 
Budget for 2022 er forudsat:  
- Mindre besparelse på lønudgifterne. Besparelser på underviserstillinger er fundet i 2021 og effekten 
udmøntes nu. Der skal stadig forefindes besparelser på lønsummen, primært  hos andre personalegrupper. 
Bestyrelsen ønsker en hurtig eksekvering, idet det ellers må forventes at flere stillinger end nødvendigt skal 
nedlægges. 
- Grundtilskud på Brusgårdsvej. Brusgårdsvej afventer dog fortsat godkendelse som skole. 
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- Bedre fastholdelse af elever med et forløb under 6 måneder. 
- Bygningsmasse for Hadsten er ikke indregnet i budgettet.  
- Omsætningen er optimistisk og kun såfremt den forventede bedre fastholdelse af eleverne realiseres kan 
omsætningen opnås. 
 
Der er fortsat god likviditet i FGU Østjylland.  
Der afventes en snarlig afklaring fra forligskredsen ift. Finansloven. Det er på landsplan en økonomisk kritisk 
situation for flere institutioner. Det bemærkes, at KL forholder sig neutral i den offentlige debat om FGU.  
Budget 2022 godkendes af Bestyrelsen med kritisk opmærksomhed på ovenstående forudsætninger. 
 
Prognose for 2023-2026 er forudsat: 
- godkendelse af Brusgårdsvej som skole  
- salg af Dalagervej 
- uændret elevoptag med bedre fastholdelse og bedre udslusning 
- optag af flere lærlinge 
Prognose for 2023-2026 godkendes af Bestyrelsen 
 

5. Regnskabsinstruks 
Bilag 3: Regnskabsinstruks 
Indstilling: at Bestyrelsen godkender Regnskabsinstruksen  
 
Regnskabsinstruksen godkendes af Bestyrelsen  
 

6. Bygningsmasse 
a. Status på Hadsten – lukket punkt 
b. Status på Randers skolerne– lukket punkt 

Bilag 4: Indstilling vedr. Hadsten fra Styregruppen.  
 
7. Nyt fra FGU-rådet 

Orientering ved Ask Brandt og Kim Kabat 
Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
FGU-rådet har været på camp med hovedpunktet ’elevråd som en politisk stemme’. 
2 elever har været til møde med elevforeningen Modstrøm ang. politikker for det næste år. Det blev besluttet 
at fokusere på mad, fravær og skoleydelse. 
Indstilling til den kommende bestyrelse til 1.maj 2022: 2 elevrepræsentanter i Bestyrelsen, for at styrke 
elevdemokratiet og eleverne kan støtte hinanden. Kræver en ændring af forretningsordenen.  
FGU-rådet fungerer rigtig godt med gode debatter og beslutninger.  
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
 

8. FGU Østjyllands bæredygtighedsprofil 
Bilag 5: FGU Østjyllands Bæredygtighedsprofil 
Indstilling: At bestyrelsen godkender bæredygtighedsprofilen 
 
Bæredygtighedsprofilen er udarbejdet i samarbejde med FGU-rådet. Projektet er støttet med midler fra 
Region Midt’s projektpulje. Der er mange rigtig gode elementer i arbejdet.  
Opfordring til at arbejde med biodiversiteten ’ude af huset’, hvor eleverne arbejder med bæredygtighed i det 
offentlige rum. Tebbestrup stiller sig til rådighed som forsøgskaniner med grønne arealer. 
Bestyrelsen anerkender det flotte stykke arbejde af FGU-rådet. 
Bestyrelsen godkender bæredygtighedsprofilen.  
 

9. Planlægning af bestyrelsesmøder i 2022 
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Forslag til datoer: 
29.marts 2022  kl. 08-11 (Godkendelse af regnskab 2021) 
2.maj 2022  kl. 09-10 (Konstituering af ny bestyrelse) 
6.juni 2022  kl. 09-18 (Bestyrelsesseminar) 
5.september 2022  kl. 08-11  
5.december 2022  kl. 08-11 
 
Det besluttes:  
d. 25. eller 30.marts 2022 alt efter hvilken dato revisoren ønsker. Evt. online.  
2.maj 2022  kl. 09-10 (Konstituering af ny bestyrelse) 
9.juni 2022  kl. 09-18 (Bestyrelsesseminar) 
2.september 2022  kl. 08-11  
5.december 2022  kl. 08-11 
 
 

10. Status på FGU-DK ved Henrik G. Mikkelsen og Morten H. Jakobsen 
Bilag 6: Referat af Bestyrelsesmøde d.25.10.2021 
Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
Økonomi er det helt store fokuspunkt. Næste møde fredag d. 17.dec. 2021.  
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
11. Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til eventuelle protokoltilførsler,  

såfremt tilførsel er   sket siden sidste bestyrelsesmøde 
Intet 
 

12. Stillingtagen til hvilke oplysninger der er underlagt tavshedspligt mv. 
Punkt 6  

 
13. Evt. 

Ny pædagogisk leder på Engboulevarden ansat pr. 1.januar 2022.  
Vi er udtaget til tilsyn på taxameterindberetning samt trivsel & udslusning & fastholdelse.  
Vi er udtaget til besøg fra Rigsrevisionen omkring udbetaling af skoleydelse. 

 


