
 
 
 

 
REFERAT 

 
Møde:  Bestyrelsesmøde for FGU-Vest - Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner 
 
Tidspunkt: Torsdag den 22. august 2019 kl. 16.30 – 19.30 
 
Sted: FGU Vest – Esbjerg – Ravnevej 9, 6705 Esbjerg Ø  
 
Deltagere: 
Britta Bendix Ovesen, udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg 
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 
Steen Holm Iversen udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde 
Peder Foldager udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde 
Michael Boel Olesen udpeget af Dansk industri 
Ronny Nielsen, FGU Vest, Esbjerg (valgt med stemmeret) 
Charlotte Clausen, FGU Vest, Varde 
 
Afbud: 
Peder Pedersen udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation 
Nadja Friis udpeget af Dansk Erhverv 
Niels Heinel udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø 
 
Mødeleder:  
Britta Bendix Ovesen 
 
Referent: 
Thomas Rosenqvist, institutionsleder 
 
 
Dagsorden: 

1 Velkomst og godkendelse af dagsorden  
Mødet indledes med en rundvisning på skolen. 
 

Beslutning: 
Der blev vist rundt på skolen. 

2 Spisey-projektet 
Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om 
FGU Vests deltagelse i Spisey-projektet. Det blev 
også besluttet at bestyrelsen er referencegruppe i 
projektet.  
 
Der vedlægges en kort projektbeskrivelse. 
 

Chefkonsulent Ole Steen Nielsen og Docent, 

Ph.d. & Cand. Pæd Psych. Christian Quvang 

deltager i mødet med henblik på at orientere om 

projektet. 

 
Ole og Christian er inviteret med fra starten af 
mødet så de også kan deltage i rundvisningen. 
 

Til orientering: 

Bestyrelsen blev interviewet af Ole og Christian. 

Materialet indgår i en samlet rapport. 

 

Der kommer en lignende seance med 

bestyrelsen i næste fase af projektet. 



 
 
 

3 Bestyrelsens konstituering 
Bestyrelsen skal konstitueres med formand og 
næstformand. 
 
 

Beslutning: 

Britta Bendix Ovesen blev genvalgt som 

formand 

 

Brian Lyst blev genvalgt som næstformand. 

 

Britta Bendix Ovesen går på barselsorlov pr. 1. 

september. 

 

Brian Lyst konstitueres som formand med 

virkning fra 1. september. Rasmus Rasmussen 

konstitueres samtidig som næstformand fra 

samme tidspunkt. 

4 Orientering fra formanden 
 
 

Til orientering: 
Der blev orienteret om åbningen af skolen. 
 
Der er lokalemæssige udfordringer i både 
Esbjerg og Varde. 
 
I Varde er der mulighed for enten at leje/købe 
nogle pavilloner eller leje sig ind på Borgen. 
 
Ledelsen bemyndiges til at indgå nødvendigt 
lejemål i Varde. 
 

5 Orientering fra institutionslederen 
 

Til orientering: 
Bestyrelsen udtrykker stor anderkendelse for det 
arbejde alle udfører og er meget opmærksomme 
på det arbejdsmæssige pres, der lægges på 
institutionen. 
 

• Der er fortsat store udfordringer med 

udviklingen af elevadministrationssystemet, 

Uddata+.  

• Statens IT har endnu ikke alt på plads og der 

er lang leveringstid på især elevcomputere. 

• Der gives forskellige meldinger i forhold til 

elevydelse. 

• Samarbejdet med Statens Administration, 

SAM forventes at komme på plads. 

Bestyrelsen udtrykker også stor anderkendelse 
for det kommunale samarbejde og den særlige 
indsats mange medarbejdere har haft med 
udarbejdelse af målgruppevurderinger m.v. 
 
Bestyrelsen ønsker ikke, at holde mere officiel 
åbning af FGU Vest end der allerede blev 
gennemført i alle 3 afdelinger da eleverne 
startede den 12. august. 
 



 
 
 

I stedet ønsker bestyrelsen, at der laves et 
arrangement for personalet som en del af 
anderkendelsen for det store arbejde alle 
udfører. 
 

6 Status på elevtal og forslag til revision af 
indeværende års budget 
Vedlagt dagsordenen vedlægges et samlet 
regneark, indeholdende: 

• Status over elevtal pr. opstartsdatoen 12. 

august 

• Godkendt budget (godkendt af 

bestyrelsen den 29. april 2019) 

• Forslag til revideret budget for 

indeværende år.  

Der er endnu ikke foretaget justeringer i 
budgettet for de følgende år. 
 

Materialet gennemgås på mødet, og der lægges 
op til at bestyrelsen godkender et revideret budget 
for indeværende år. 
 
Ved en godkendelse af det reviderede budget 
reduceres det forventede og godkendte 
underskud på 4,8 mio. kr. til 3,1 mio. kr. 
 

Beslutning 
Det reviderede budget blev godkendt 

7 Kommende bestyrelsesmøder 
Det foreslås, at der afholdes bestyrelsesmøder 

• Torsdag 24. oktober 

• Torsdag 5. december 

 

Beslutning: 
Bestyrelsesmødet den 5. december forventes 
afholdt i Varde. 
 
På mødet inviteres repræsentanter fra Varde 
Kommune. De skal orientere om status for 
kommunens arbejde med den Koordinerede 
UngeIndsats.  
 
Peder Foldager står for kontakten til Varde 
Kommune. 
 

8 Eventuelt 

 

 

Der har været et orienteringspunkt, der ikke er 
ført til referat. 

 


