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1: Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 22.
marts 2021.
2: Godkendelse af dagsorden
Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.
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
Høringssvar til Kalundborg kommune:
FGU NVS har afgivet høringssvar på baggrund af en analyse
udarbejdet af MBO mploy af KUI Kalundborg kommune.
Høringssvar vedlagt.
Covid-19:
VI har på de 3 skoler ansat supervisorer og de har været på
uddannelse. Vi har opsat pode stationer, og det er taget godt i mod
af både ansatte og elever. Både lærere og elever har hurtigt vænnet
sig til den nye hverdag.
Få er konstateret positive, og der er sat i værk med inddæmning af
smitten med det samme.
Ved skoleårets afslutning er det slut for nu.
Trivselsundersøgelse:
Resultaterne blev offentliggjort den 16. juni 2021 – rapporten er
vedlagt.
Institutionsudviklingsplanen 2021:
Udviklingsplanen for efteråret er følgende:
- Stamlærerens rolle.
- Implementering af FGU-læreren.
- Vi genbesøger de elevrettede processer mhp. forenkling.
KUI involveres i dette arbejde.

Møde på tværs af de 3 kommuner med fokus på motivation:
Se vedhæftede invitation.
Vi påtænker fremadrettet at fortsætte lignende arrangementer, hvor
FGU NVS er vært. Emnerne på arrangementerne skal tilrettelægges
ud fra input fra KUI. Allerede nu er der aftalt 2 halve dage i
september/oktober med vejledere fra FGU og de 3 KUI, hvor vi skal
arbejde med den fælles forståelse af målgruppevurderinger,
uddannelsesplaner og øget samarbejde for at styrke elevernes
fremmøde.

Referat godkendt af bestyrelsen.

Dagsorden godkendt af bestyrelsen.

Eksterne forhold
Møde med 3 kommunaldirektører:
Rikke Blom Odsherred, Michael Gravesen Kalundborg og Erik Andersen
Holbæk – der er afholdt møde med det formål med en status på FGU
NVS, og konkrete punkter.
Disse møder vil blive afholdt 2 gange årligt.
Næste gang i november 2021.
Eksterne projekter:
De gode overgange til andre ungdomsuddannelser eller job har en høj
prioritering hos FGU NVS.
Samarbejdet med EUC Nordvestsjælland, ZBC, VUC og gymnasierne i
vores område har derfor et stort fokus i form af flere sideløbende
projekter og overgangsforløb.
Frivillige organisationer – som Foreningen Nydansker, Ungdommens
Røde kors, Dansk Flygtningehjælp – bidrager ligeledes med ressourcer
og kapacitet til at løfte opgaven med at støtte vores unge til at
mestre deres eget liv. Sammen har vi fx etableret de
tilbagevendende Livsmestringsforløb med stor succes.
Meget er i støbeskeen – fokus på Unges mental trivsel og udvidet
mentorstøtte til de særligt sårbare er på vej i samarbejde med
Regionen og flere eksterne aktører.
4: Elevudvikling på FGU NVS:
Elever pr. 9.6.2021
Samt mundtlig orientering på mødet om forventet elevoptag 1.
august 2021.

Fårevejle
Afsøgning
Basis+
AGU
PGU
EGU
Lærlinge
Fortsættere
Hovedtotal

13
18
70
4
3
108

Holbæk
2
7
96
88
9
2
6
210

Jørgen besvarer spørgsmål.

Hoved Svebølle total

41
80
2
3
3
129

2
20
155
238
15
5
12
447

5. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021:
Budgetopfølgning for første kvartal 2021 gennemgås på mødet ved
Lone Skelbæk.
Lone orienterer desuden på mødet om de forventede budgetmæssige
konsekvenser ud fra det forventede elevoptag.

6. Temadrøftelser om forlængelser og frafald:
Drøftelsen tager udgangspunkt i vedlagte præsentation.
På dette punkt deltager Mads Markholt fra Implement.
Dette punkt er med fokus på:
 Forlængelser
 Fravær/fremmøde

Mads Markholt holder oplæg med
efterfølgende drøftelser på tværs.

7. Forandringsplanen og fremdriftsplanen
Vi har vedlagt forandrings- og projektplanen for resten af 2021, der
tager afsæt i ovenstående status og de milepæle/mål, vi har
defineret for året.
Der er foretaget mindre justeringer fra den foregående som følge af
udskydelser-/forlængelse af aktiviteter pga. Covid-19
Det indstilles til bestyrelsen, at forandringsplanen og
fremdriftsplanen godkendes.

Forandringsplanen og fremdriftsplanen
er godkendt af bestyrelsen.

8. FGU Danmark
Steffen Lund giver tilbagemelding fra FGU Danmarks
generalforsamling og formøde i kredsen af erhvervsskole-direktører
der sidder i FGU-bestyrelser.
Referat fra generalforsamlingen vedlagt.

Der var en kort og præcis dagsorden.
Vores pejlemærker er direkte i tråd
med dem der foreligger overordnet fra
BUVM – meget positivt.

Årsmøde i FGU Danmark afholdes den 17. september i Vejle.
Fokus er kædeansvar for målgruppen på FGU, og en status på FGU
som uddannelsesinstitution.

Evt. inviterer ministeren ud til FGU
NVS for at se en velfungerende skole.
Evt. i efteråret.

Hvem ønsker at deltage?

Tina Lind, Steffen Lund og Jørgen
deltager.

9. Tilpasningsmidler 2021
Spaltning af VUC Torvet 10, 4400 Kalundborg afklares senest i 2021.
Svar 18. juni:
Der foreligger endnu ikke svar, da ministeriet endnu ikke har indkaldt
ansøgninger til denne pulje.

10. Eventuelt
Indkaldelser for bestyrelsesmøder efterår 2021 indkaldes snarest.
Møderne bliver fysiske.

Der skal vælges elevrepræsentant til
bestyrelsesmøderne i efteråret.

