Dagsorden: FGU-bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 9.00 – 11.00
Fugleviglund Produktionshøjskole, Afdelingen i Glamsbjerg, Fredensvej 25,
5620 Glamsbjerg
Mødet afsluttes med en rundvisning på skolen.
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
Gitte Lykkehus, Institutionsleder – gl@fgu-281041.dk
Hanne Heger Wendel, Chefsekretær, Elsesminde Odense Produktions-Højskole (referent)
Afbud:

Kenneth Muhs, Borgmester, Nyborg Kommune - kmu@nyborg.dk
Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden.
2) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.
a) Ansøgning om dispensation for ikke at etablere skole nr. 2 i Odense centrum.
For at Styrelsen kan behandle indstillingen om ikke at etablere skole nr. 2 i Odense,
har Styrelsen brug for tydelig dokumentation for bestyrelsens tilslutning til indstillingen.
Det er Styrelsens vurdering, at bestyrelsesbeslutningen ikke fremgår tilstrækkeligt klart
af hverken bestyrelsesreferatet fra den 22. januar eller den 19. februar 2019.
Styrelsen anmoder derfor om, at resultatet af bestyrelsens drøftelse om at indstille at
skole nr. 2 i Odense ikke etableres dokumenteres tydeligt i bestyrelsesreferatet for
næstkommende bestyrelsesmøde.
Ved fremsendelse af tydelig dokumentation for bestyrelsesbeslutningen vil Styrelsen
behandle den indsendte indstilling.
Forretningsudvalget besluttede, at punktet sættes på dagsorden til bestyrelsesmødet
d.19/3-19, så bestyrelsens tidligere beslutning bliver skrevet præcist ind i referatet.
Drøftelse:
Konklusion:

b) Institutionens navn – afslag på ansøgning
Jeres bestyrelse har indstillet, at FGU-institutionens navn ændres fra FGU-institutionen
i Odense, Assens, Nyborg, Nordfyn og Kerteminde Kommuner til FGU-Fyn.
Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet vurderer imidlertid, at det indstillede navns
geografiske henvisning til Fyn er for generel og ikke betegner institutionens
dækningsområde tilstrækkeligt præcist. Derfor kan det indstillede navn ikke
godkendes.
I forbindelse med indstillinger til ændringer af institutionens navn, som refererer til en
særlig geografi opfordrer vi til, at bestyrelsen drøfter det ønskede navn med de
omkringliggende FGU-institutioner.
Forretningsudvalget besluttede, at formanden kontakter UVM vedr. præcisering af
navnet. Hvis der kommer positivt svar derfra, kontakter formanden de to øvrige FGU’er
på Fyn for at høre, hvad de siger til navnet:
FGU-Fyn
Forberedende grunduddannelse
Odense, Assens, Nyborg, Nordfyn og Kerteminde.
Punktet drøftes yderligere på bestyrelsesmødet.
Drøftelse:
Konklusion:
3) Etablering af køkken på Elsesminde v. Hans Møller.
Bilag vedhæftet.
En nærmere præsentation af overslag og priser vil blive fremlagt på mødet.
Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at punktet drøftes/besluttes på bestyrelsesmødet.
Drøftelse:
Konklusion:
4) Sammenlægningsplan godkendelse og underskrivelse.
Der forhandles med VUC-Fyn torsdag d. 14/3-19, derfor kan bilag endnu ikke vedhæftes.
Drøftelse:
Konklusion:
5) Punkter til orientering.
a) Nordfyn
Der er sat proces i gang med at sikre samarbejde mellem de to adresser på Nordfyn,
således at de er klar til opstart af FGU d. 1. august 2019.

b) Selveje for FGU vedr. det økonomiske/administrative fremadrettet – politisk beslutning.
c) Budget 2019.
Udkast præsenteres på mødet.
d) Forhandlinger med VUC om bygningsoverdragelse/økonomi.
e) Skolen i Nyborg.
6) Orientering fra Gitte
a) Kommunikation, nyhedsbrev og ny hjemmeside.
b) Processen vedr. udspaltningen fra VUC-Fyn, Tietgen og Nyborg Ungdomsskole samt
fusionen mellem de fem produktioner frem mod d. 1. august 2019.
7) Forslag til bestyrelsesmøder
• Onsdag d. 8/5-19 kl. 9.00 – 11.00
• Tirsdag d. 18/6-19 kl. 13.00 – 15.00
8) Eventuelt.

Mogens Mulle Johansen
Formand

Gitte Lykkehus
Institutionsleder

