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1: Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 28.
september 2021.
2: Godkendelse af dagsorden
Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Dagsorden godkendt.

3: Meddelelser
Jørgen Ravnsbæk kommenterer på nedenstående punkter, som her er
uddybet inden mødet, så der er mulighed for at forberede spørgsmål.

Status internt og eksternt siden sidste bestyrelsesmøde
Nedenfor er listet en række centrale interne & eksterne forhold og
meddelelser, der følger op på igangsatte tiltag fra sidst samt giver et
samlet billede af, hvor FGU NVS er pt.
Interne forhold
Covid-19
Her er covid-19 vendt tilbage, og vi følger udvikling og retningslinjer
tæt, og har et højt informationsniveau.

Elevudvikling:

Antal elever pr. 15.11.2021
Fårevejle
Basis+
8
Afsøgning
AGU
20
PGU
48
EGU
7
Lærlinge
Fortsættere
I alt
83
Antal elever pr. 13.11.2020
Fårevejle
Basis +
14
AGU
30
PGU
61
EGU
4
Lærlinge
KUU-fortsættere
1
EGU-Fortsættere
2
I alt
112

Holbæk
2
63
79
10
3
1
158

Holbæk
7
98
99
8
2
9
12
235

Svebølle

23
78
2
3
1
107

8
2
106
205
19
6
2
348

Svebølle
48
95
4
3
2
7
159

Jørgen kommenterer og informerer om ovenstående tal.

Referat godkendt.

21
176
255
16
5
12
21
506

APV
Der er gennemført APV i uge 43-44.
Resultaterne er efterfølgende gennemgået med AMR-gruppen, og de
lokale skoleledere.
Efterfølgende udarbejdes lokale og tværgående handleplaner.
E-Rasmus projekt
Vi har i november måned haft en medarbejder og 6 elever i London
som en del af Erasmus projektet.
Indsatsområder 2021/22
Administration:
FGU Nordvestsjællands intranet tilbyder en række informationer,
værktøjer, politikker og skabeloner, der skal gøre det lettere for den
enkelte medarbejder at navigere i hverdagen og hurtigt finde de
informationer, der skal bruges. Der vil blandt være:
- Nyheder fra respektive administrative funktioner herom
- Løbende information fra ledelsen
- De sidst nye relevante og aktuelle politikker på en række områder
som HR, IT, studieadministration m.m.
Faglige fredage:
Der er planlagt 5 faglige fredage dette skoleår.
De faglige fredage er for alle ansatte på FGU NVS – Det er med
interne og eksterne oplægsholdere, og emnerne kan variere fra
information om ferieloven til de udfordringer de unge kan opleve og
det de har med sig.
Eksterne forhold
Workshop med KUI
Der er gennemført workshop med Odsherred kommune den 4.
november, hvor vi aftalte fælles indsatsområder for, at hjælpe flere
unge i uddannelse og job.
Der er aftalt workshop med Holbæk kommune den 13. januar 2022.
Kalundborg kommune er endnu ikke klar til at aftale konkret dato for
afholdelse af workshop.
Kommunikation på FGU NVS:
- Vælgermøder på de 3 skoler
- Virksomhedspraktiker
- Åbent hus

4: Forandringsplanen og fremdriften
Vi har vedlagt forandrings- og fremdriftsplanen for resten af 2021 der
tager afsæt i ovenstående status og de milepæle/mål, vi har
defineret for året. (vedlagt indkaldelsen)
Forandrings og fremdriftsplanen er
Det indstilles til bestyrelsen, at forandringsplanen og
godkendt.
fremdriftsplanen godkendes.

5. Institutionsudviklingsaftale
Her har vi på FGU NVS modtaget 1.525.000 kr.
Desuden har vi fået overført ca. 250.000kr fra 2021 til
kompetenceudviklingen i 2022-2023.
6. FGU Danmark
FGU Danmark har stadig maksimalt politisk pres på at forbedre
rammebetingelserne for FGU-sektoren.
Der er med bestyrelsesmaterialet fremsendt 2 artikler der relevante i
forhold ovenstående.
7. Bygningsstrategi & drift
Status på skolernes stand og drift ved Jørgen.
8. Tilpasningsmidler 2022
FGU Danmark har presset på politisk så vi får udbetalt
tilpasningsmidler i FGU-sektoren – med et beløb på 69,2 Mill. der skal
fordeles på de 27 institutioner. Aktstykke er vedtaget.
Pengene udbetales i december.
9.Spaltning af VUC, Torvet 10 Kalundborg
Udspaltningen af Torvet 10 er nu afsluttet. VUC har søgt og fået
dækning for tabet. FGU NVS har modtaget 928.000kr. Det vil blive
indtægtsført som en ekstraordinær indtægt i regnskabsåret 2021
10. Budgetopfølgning 2021
Budget for 2021 vedhæftet som bilag og gennemgås på mødet ved
Lone Skælbæk/Jørgen Ravnsbæk.
11. Budgetgennemgang for 2022
Budgettet for 2022 gennemgås ved Lone Skælbæk/Jørgen Ravnsbæk.

Budgettet for 2022 godkendes.

Det indstilles til at bestyrelsen godkender budgettet for 2022.
12. Investeringsramme 2022 jf. årshjul
Investeringsrammen gennemgås ved Lone Skælbæk/Jørgen
Ravnsbæk.
Se vedlagte bilag.
Det indstilles til at bestyrelsen godkender investeringsrammen for
2022.
13. Møderække forår 2022
Marts - 28. marts kl. 8.00-10.00 - Holbæk
Maj – Ny bestyrelse 6. maj kl. 8.00-9.00 – Fårevejle
Juni – 22. juni kl. 8.00-10.00

14. Eventuelt

Investeringsrammen for 2022
godkendes.

