Dagsorden
Bestyrelsesmøde
FGU Nordvestsjælland

Referent:

Tilstedeværende:
Fraværende:

Dato: 17. december 2018, kl. 8-10

Ida Skov Fougt
Kristine Olesen

Mødested:
Mødelokale 1
Rådhuset i Højby
Nyvej 22
4573 Højby

Henrik Larsen deltog i behandlingen
af punkterne 1-6.
Jørgen Ravnsbæk Andersen deltog i
behandlingen af punkterne 5-8.

Dagsorden

Beslutning

1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. november
2018

1: Godkendt

2: Godkendelse af dagsorden

2: Godkendt

3: Meddelelser

3: Bestyrelsesformanden orienterede
om møde med
medarbejderrepræsentanter og
tillidsrepræsentanter fra de
afgivende institutioner.

-

Kørselsgodtgørelse – oprettelse i RejsUd
Indkøb af IT-udstyr
Orientering om inhabilitet

Meddelelser taget til efterretning.

4: Indtægtsdækket virksomhed/sideaktiviteter
De nuværende produktionsskoler varetager en række af
sideaktiviteter og anden indtægtsdækket aktivitet ud over
skoledriften. Eksempler på disse aktiviteter kunne være:
Naturskoledrift
Hjalm
Værftscafe

4: Indstilling godkendt
EUC og VUC har modtaget midler til
et tre-årigt udviklingsprojekt
’Faghjælp med fordel’

Bestyrelsen skal tage stilling til om sideaktiviteterne som hovedregel
skal overflyttes til FGU Nordvestsjælland.
Med tanke på at FGU er en ny uddannelse, bør fokus i første omgang
være på at etablere hoveddriften – de tre uddannelsesspor og
tilhørende temaer.
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Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at FGU i første omgang bør
fokusere på at etablere hoveddriften – de tre uddannelsesspor og
tilhørende temaer.
Det indstilles at bestyrelsen beslutter, at den retter henvendelse til
henholdsvis Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner om at
hjemtage de sideaktiviteter/indtægtsdækket virksomhed, som
produktionsskolerne i dag udfører.
Såfremt kommunerne finder, at videreførelsen af aktiviteten hører
hjemme i regi af FGU Nordvestsjælland, kan der fremsendes
motiveret ansøgning til FGU Nordvestsjælland.
Bestyrelsen for FGU Nordvestsjælland vil på baggrund af de evt.
ansøgninger tage stilling til fortsat drift af sideaktiviteter.
5: Orientering om økonomi i en selvejende statslig skole

5: Orientering taget til efterretning

Steffen Lund, medlem af bestyrelsen af FGU Nordvestsjælland, og
direktør for EUC Nordvestsjælland introducerer bestyrelsen for
økonomien i en selvejende statslig uddannelsesinstitution
6: Møde med ny leder af FGU Nordvestsjælland
På FGU Nordvestsjællands bestyrelsesmøde den 29. november blev
ansættelsen af Jørgen Ravnsbæk Andersen godkendt. På mødet vil
bestyrelsen og den nye leder få mulighed for at præsentere sig for
hinanden
7: Henvendelse om dannelse af FGU

6: Jørgen Ravnsbæk Andersen
præsenterede sig selv for
bestyrelsen.

7: Godkendt

Formanden har modtaget invitation til drøftelse af fælles tiltag for
alle landets FGU-institutioner.
Vedhæftet findes invitation til alle landets 27 FGU-bestyrelser og
institutionsledere om møde vedr. fælles tiltag omkring FGU.
Mødet finder sted torsdag d. 28. februar kl. 12.00-15.30 på Vingsted
Hotel og Konferencecenter v. Vejle.
Det indstilles til bestyrelsen, at:
- Drøfte interesse for deltagelse i fælles tiltag for landets FGUinstitutioner
- Tage stilling til deltagelse i møde
8: Eventuelt

8: Materiale om den kommende FGU
institution skal godkendes af skolens
leder eller bestyrelse.
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