FGU-institutionen i Odense, Assens,
Nyborg, Nordfyn og Kerteminde Kommuner
Falen 200
5250 Odense SV
Danmark

Dagsorden: FGU-bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 9.00 – 12.00
Østfyns Produktionsskole, Marslev Byvej 33 – 35, 5290 Marslev

Deltagere:
Kasper E. Olesen, Borgmester, Kerteminde Kommune - pol-keo@kerteminde.dk
Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune - man@nordfynskommune.dk
Mogens Mulle Johansen, Formand i Uddannelse, Børn og Familie, Assens Kommune mojoh@assens.dk
Brian Dybro, Rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune - dybro@odense.dk
Helle Nielsen, Formand LO – Fyn - helle@lofyn.dk
Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk
John Skov-Hansen - hansenjohnskov@gmail.com
Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole - lbh@sde.dk
Jesper Aalbæk, Undervisningsvejleder & TR, Østfyns Produktionsskole- undervis@fph.dk
Johannes Ingwersen, TR og medarbejderrepræsentant, HF & VUC Fyn jin@vucfyn.dk
Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S hmo@aarsleff.com
Kenneth Muhs, Borgmester, Nyborg Kommune - kmu@nyborg.dk
Gitte Lykkehus, Institutionsleder – gl@fgu-281041.dk
Hanne Heger Wendel, Chefsekretær, Elsesminde Odense Produktions-Højskole (referent)
Afbud:
Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden.
2) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.
Ansøgning vedr. dispensation for ikke, pga. manglende elev- og økonomisk grundlag
samt at der ikke findes eksisterende bygninger, at etablere skole nr. 2 i Odense centrum
for nuværende, er sendt til ministeriet. Tilbagemelding fra UVM er, at ansøgningen skal
understøttes yderligere af saglig argumentation.
Gitte og sekretariatet udarbejder materiale, som drøftes på bestyrelsesmødet.
Drøftelse:
Konklusion:

3) Invitation til samarbejde om etablering af en fælles FGU forening.

Bilagene ”Idegrundlag for etablering af en fælles FGU forening” og ”Udkast til projektansøgning om finansiering af etablering af FGU forening er vedhæftet.
Bestyrelsen skal beslutte, om der kan bakkes om en fælle forening.
Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at der bakkes op om det fortsatte arbejde.

Drøftelse:
Konklusion:
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4) Institutionens navn
Forslag til navn vil blive præsenteret på mødet.
Bilag er vedhæftet.
Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at navnet bliver FGU-Fyn, hvor navnene på
de fem kommuner indgår i logoet.
Gitte laver oplæg til bestyrelsen på, hvordan hver skole kan anvende skolens eget navn/
kommune i forhold til FGU-Fyn.
Drøftelse:
Konklusion:
5) Fagtemaer – oplæg v. Gitte.
Bilag fremsendes inden udgangen af uge 7.
Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at bestyrelsen godkender, de af interim
ledergruppen, opstillede fagtemaer.
Drøftelse:
Konklusion:
6) Punkter til orientering.
a) Tilskud til FGU-institutioner 1. halvår 2019
Der skal etableres regnskabsmæssige rammer for forvaltning af tilskud.
I 2018 har der været anvendt en særlig model med Indfak og RejsUd, som nu bortfalder.
For at kunne leve op til statens regnskabsregler, selvom I endnu ikke har egne
administrative systemer, skal I anmode en reguleret institution, dvs. en institution for
erhvervsrettet uddannelse, et VUC, et offentligt alment gymnasium eller et administrativt
fællesskab om en samarbejdsaftale.
På baggrund af et skriftligt aftalegrundlag skal værtsinstitutionen eller det administrative
fællesskab varetage den praktiske administration af tilskuddet for jer, dvs. udbetaling af
løn, fakturaer, regninger mv., indtil I har oprettet egne systemer.
I kan selv vælge hvilken reguleret institution eller administrativt fællesskab, I ønsker at
samarbejde med.
Der er vedlagt en skabelon for et skriftligt aftalegrundlag. Det skriftlige aftalegrundlag skal
underskrevet af værtsinstitutionen og FGU-institutionen indsendes til undertegnede hurtigst
muligt, så I kan få anvist jeres grundtilskud med det samme.
Elsesminde Odense Produktions-Højskole har, til trods for at institutionen ikke er reguleret,
fået lov til at varetage administrationen, da skolen ikke er konkurstruet og allerede har alle
relevante IT-systemer.
Der er blevet lavet en vederlagsfri administrationsaftale mellem Elsesminde og FGU.
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b) Mulig momsproblematik ved anlæg på produktionsskoler FØR 1. aug. 2019 i
forhold til i FGU-institutionen EFTER 1. aug. 2019 v. John Skov Hansen.
c) Orientering om først runde i forhandling med VUC om evt. overdragelse af
bygninger v. Gitte Lykkehus og Mogens Mulle Johansen.
d) Orientering fra interim ledergruppen v. Gitte.

7) Eventuelt.

Mogens Mulle Johansen
Formand

Gitte Lykkehus
Institutionsleder

