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Referat af bestyrelsesmøde d. 24.okt. 2022 

 FGU Østjylland 
 

Deltagere: Morten H. Jakobsen, Jan Aude, Isabell Friis Madsen, Henrik G. Mikkelsen, Janne Byskov, Jette Nielsen, 
Gitte Busck, Frank Larsen, Maria Dyhrberg Rasmussen, Bent Klim Johansen (kl. 8.10-9.00), studerende Simon 
Elimar, Kim Kabat, Poul Bernth Jensen. 
 
Afbud: Lise Lotte Leervad Larsen, Bo Klindt Poulsen, Cecilia Reyes, Casper Gosvig. 
 
Referent: Dorte Pedersen Møller 
 
 

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem fra Norddjurs kommune v. Morten Hartvig Jakobsen 
 
Velkommen til Gitte Busck, nyt bestyrelsesmedlem fra Norddjurs Kommune. 
 
 

2. Godkendelse af dagsorden v. Morten Hartvig Jakobsen 
 
Dagsorden godkendt 
 
 
3. Strategiplan 2023-2026 v. Kim Kabat 
Bilag 1: Strategiudkast 2023-26 
Indstilling: At bestyrelsen drøfter udkast til strategi 2023-26 med henblik på godkendelse i december 2022 
 
3 hovedpunkter blev drøftet og tages til yderligere bearbejdning inden næste bestyrelsesmøde: 
1. Trivsel  
-  Tydelighed omkring trivselspolitikken.  
 Individuelle og fælles trivselsmål skal indsættes i sammenfatningen.  
2. Målgruppen 
- Ønske fra Bestyrelsen om at FGUOJ kan rumme hele målgruppen, sådan at der ikke er et gab mellem FGU 
 og STU 
- Bekymringer om eleverne fylder meget for underviserne. Ønske fra bestyrelsen om progression i 

lærerstabens professionsidentitet, så denne i højere omfang kan rumme alle de elever som KUI 
målgruppevurderer til FGU.  

- Inkluderende læringsmiljø er en forudsætning for at de unge kan trives på FGU. 
3. Bæredygtighed 
- Uddybning af de fire bæredygtighedssøjler i den bæredygtige FGU-skole  

 
Handlingsplan 2023-24 præsenteres på bestyrelsesmøde i december 2022 

 
 

4. Strategikort og nøgletal v. praktikant/studerende Simon Elimar 
 
Simon gennemgik strategikort og nøgletal. Der fremlægges yderligere på bestyrelsesmøde i december 2022 
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5. Status på FGU Østjylland v. Kim Kabat 

Bilag 2: Lederberetning 24.10.2022  
Bilag 3: Opsamlingsnotat Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU, anden delrapport  
Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
Definitionen af elever på nedsat tid er skærpet af ministeriet. Vi arbejder på gode løsninger sammen med KUI. 
Ca. 10% af vores elevgrundlag har behov for at gå på nedsat tid (mindre end 28 timer om ugen)  
 
Ansøgningen om Brusgård som skole er forsat uafklaret. Vi har fået aktindsigt, men har ikke modtaget 
yderligere oplysninger fra Ministeriet end den korrespondance der har været mellem FGU og Ministeriet. Det 
må forventes at en ny minister skal godkende ansøgningen, så afgørelse bliver formentlig først i 2023.  
Fremtidsperspektiv for Dalagervej og Brusgård er diskuteret på et møde med kommunaldirektør Jesper Kaas 
Schmidt fra Randers Kommune samt bestyrelsesmedlem Lise-Lotte Lervad Larsen.  
 
LUKKET PUNKT: Nye bygninger til skolen i Hadsten. 
 
Samværs- og ordensregler bliver genbesøgt med FGU-storrådet i november. Herefter pågår en intern proces 
med div. udvalg. Forventet fremlæggelse på bestyrelsesmødet i marts 2023.  
 
Det undersøges om en evt. låneomlægning på Engboulevarden er økonomisk fordelagtig. 
Bestyrelsesformanden udsender orientering, såfremt bestyrelsen skal inddrages.  
 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
 

6. Status på FGU Danmark v. Morten Hartvig Jakobsen og Henrik G. Mikkelsen 
Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
Intet nyt 
 
 

7. Stillingtagen til hvilke oplysninger der er underlagt tavshedspligt mv. v. Morten Hartvig Jakobsen  
 
Punkt om bygningerne i Hadsten. 

 
 

8. Evt. v. Morten Hartvig Jakobsen 
 
Intet 
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