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Referat fra bestyrelsesmøde for FGU-institutionen i  
Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner 

Tirsdag d. 15.01.2019 kl. 16.00-17.45 
 

AMU Biblioteket  
(samme mødelokale som sidst – helt nede for enden af den lange gang, ned af trappen og 

til højre) 
 

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 

 
Afbud: 

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  

Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at der 
også blev godkendt en tillægsdagsorden, et pkt. 9, 
vedrørende administrativt fællesskab i 2019 
 

2 Orientering fra formanden 

 
1. Genkonstituering pr. 1. august, 

jfr. Lovgivningen vedrørende 

FGU. (Britta skal på barsel) 
 

 
 

2. Personalearrangement den 24. 
januar kl. 14.00 – 17.30 på AMU, 

hvor også bestyrelsen er inviteret 

 
3. Invitation til møde om fælles 

tiltag omkring FGU – Vingsted 
Hotel og Konferencecenter, den 

28. februar 2019  

 

 
1. Bestyrelsen godkendte, at fortsætte som nu pr. 1. 

august. Brian Lyst vil være fungerende formand i den 
periode Britta er på barsel. Kurt Bjerrum indkaldes som 
suppleant. Rasmus konstitueres som næstformand i 
samme periode. 

 
2. Der blev orienteret om personalearrangementet. Der er 

udsendt program via outlook. 
 
 
3. Formandskab og institutionsleder træffer beslutning om 

deltagelse. 
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3 Orientering fra institutionslederen 

 
 

Thomas har besøgt de eksisterende produktionsskoler i 
Ribe og Varde samt KUU-afdelingen på AMU. 
 
Der afholdes møder med SOSU-skolen og Rybners. 
 
Der er etableret ledergruppe for FGU Vest bestående af 
Olaf, Bjarne og Thomas. Ledergruppen har besluttet at 
afholde endnu et personalearrangement den 14. juni på 
Lustrupholm. 
 
Thomas har holdt møde med VUC, Frantz Regel. Det er 
aftalt, at de medarbejdere der virksomhedsoverdrages fra 
VUC kan inviteres til to samarbejds- og udviklingsmøder i 
FGU Vest. VUC vil på samme tidspunkt afvikle møder for 
det personale, der ikke virksomhedsoverdrages. Datoer 
aftales. 
 
Ministeriet, STUK afholder Workshop for institutionsledere 
den 5. og 6. februar 
 
Esbjerg Kommune ønsker, at FGU Vest skal forestå den del 
af den kommunale ungeindsats, der er beskrevet i lovens 
§2j stk. 7 
 
Stk. 7. Kommunalbestyrelsens opsøgende funktioner i forhold til 
virksomhedspraktik m.v., jf. stk. 5, nr. 5 og 6, koordineres med 
øvrige kommunale praktik- og virksomhedsopsøgende indsatser, herunder 
indsatser i grundskolen og på forberedende grunduddannelse, og med 
jobcentrenes arbejde.  
 
Kommunalbestyrelsen kan overlade opgaven med at tilvejebringe 
virksomhedspraktik til institutioner med forberedende grunduddannelse på 
baggrund af en samarbejdsaftale, der fastlægger rammerne herfor. 
Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om 
samarbejdsaftalens indhold. 

 
Der følger økonomi med opgaven således: 

• 30.000,- kr. i 2019 
• 170.000,- kr. i 2020  
• 192.000,- kr. fremadrettet 

 

Mie Sørensen, Esbjerg Kommune udarbejder forslag til 
samarbejdsaftale. 
 

Der er aftalt møde og rundvisning på AMU sammen med 
Mie Sørensen, den 19. februar for Esbjerg Kommunes 

o vejledere i grundskolen 
o vejledere i Uddannelseshuset 
o beskæftigelsesrådgivere i Uddannelseshuset 
o EGU vejledere i Uddannelseshuset  

 
4 Budgettet for FGU Vest – første 

halvår 2019 
 

 
 

Kim Vorret, BDO orienterede om, at grundtilskuddet for 
hele året udbetales snarest. Derudover kommer der i 2. 
kvartal tilskud baseret på skønnet niveau. Der forventes 
ikke likviditetsmæssige udfordringer i 2019, men der er 
ingen konkrete meldinger om tilskudsstørrelser m.v. 
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Revisor skønner, at der kan være op til et par mio. kr. til 
driften i første halvår. 
 

5 Godkendelse af budgettet for FGU 

Vest – første halvår 2019 

 

Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt at lave et 
budget, idet tilskudsstørrelser m.v. endnu ikke er udmeldt, 
jfr. pkt. 4.  
 
Bestyrelsen ønsker en klar tre-deling i forhold til 
økonomiske dispositioner, således: 

• Institutionslederens niveau – 50.000,- kr. 
• Formandsskabets niveau – 100.000,- kr. 
• Bestyrelsens niveau > 100.000,- kr. 

 
Der ønskes en oversigt over de værdier som institutionen 
kommer til at råde over. Dette skal også indgå i 
åbningsbalancen og indsendes til Ministeriet, STUK inden 1. 
april. 
 

6 Henvendelse fra Produktionsskole-
foreningen om fælles bekymrings-

skrivelse i forhold til fælles løsninger 
på FGU. 
 
Bilag: 
Mailkorrespondance vedrørende fælles 
løsninger på FGU 

• Bekymringsskrivelse fra 
produktionsskoleforeningen 

• Svarskrivelse fra FGU – Lolland Falster 
• Produktionsskoleforeningen sender 

supplement til bekymringsskrivelse  
• Beregning af økonomisk konsekvens ved 

Statens IT som leverandør 
 

Bestyrelsen ønsker ikke at støtte op om 
bekymringsskrivelsen fra produktionsskoleforeningen. 

7 Kommende møder: 

• 12. marts på Lustrupholm, Ribe 

• 21. maj på Produktionsskolen i 

Varde 
 

Møderne er normalt fastsat til at 
være i tidsrummet fra kl. 16.00 – 

17.30, men de to møder i foråret er 

forlænget med 1 time til afslutning 
kl. 18.30, så der er tid til rundvisning 

m.v. 
 

Forslag til møder for 2. halvår 2019 

• 6. august på FGU Vest i Esbjerg 

• 8. oktober på FGU Vest i Esbjerg 

• 26. november på FGU Vest i 
Esbjerg 

 

Den 21. maj starter mødet først kl. 16.30. 

 
Britta og Thomas udsender snarest nye forslag til 

mødedatoer for efteråret.  
 

 

8 Evt. 
 

Bestyrelsen ønsker et årshjul indeholdende: 

• Budget og 2 årlige budgetrevisioner 

• Politikker  
 
Plan for samarbejde med Ribe Vikingecenter. 
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9 Tillægsdagsorden 

STUK har d.d. meddelt, at FGU-insti-

tutionerne, for 2019, skal anmode en 
erhvervsskole, et VUC eller et admini-

strativt fællesskab om en samar-

bejdsaftale, hvorefter samarbejds-
partneren får anvist tilskuddet. 

Den lokale FGU kan så løbende få 

refunderet udgifter til løn til leder 
mv.  

Aftalen skal være skriftlig.  

STUK udarbejder skabelon.  

Bilag: mail fra STUK.  

 
Bestyrelsen ønsker at gå i dialog om en samarbejdsaftale 
med Rybners omkring administrativt fællesskab i 2019. 
 
Alternativet er at tage kontakt til VUC, hvis det ikke er 
muligt/for dyrt med Rybners. 
 
Lars Katzmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 

 


