Dagsorden
Bestyrelsesmøde
FGU Nordvestsjælland

Referent:

Deltagere:

Stine Lovise Pallesen

Thomas Adelskov

Kl.8.00-9.30

Martin Damm
Kristine Olsen

Dato: 28.9.2020

Liselotte Vistisen
Allan Andersen

Mødested:

Steen Klink

Via TEAMS.

Carsten Andersen
Steffen Lund
Ejnar Bruhl
Erik Taagaard
Johnny Lindal
Jørgen Ravnsbæk
Tina Lind
Skolelederne/pædagogisk leder
deltager kort i bestyrelsesmødet med
introduktion af dem selv og de 3
skoler.
Fraværende:
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1: Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den
24.6.2020.

Godkendt via mail umiddelbart efter
mødet i juni.

2: Godkendelse af dagsorden
Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen

Dagsordenen godkendes af
bestyrelsen.

3: Meddelelser
Jørgen Ravnsbæk kommenterer på nedenstående punkter, som her er
uddybet inden mødet, så der er mulighed for at forberede spørgsmål.
Covid-19
Ud af skolens unge og undervisere er der fortsat ingen på nuværende
tidspunkt, der er smittet med Covid-19.
Vi har medio august udsendt retningslinjer via uddata til alle elever
omkring tiltag på FGU NVS, ligesom retningslinjerne ligger på FGU
NVS-hjemmeside. Derudover er alle undervist i hygiejne og
samværsregler i henhold til Covid-19 i forbindelse med skoleopstart.
Vi følger udviklingen tæt og koordinerer retningslinjerne centralt i
FGU NVS.
Vi havde planlagt 1 års fødselsdagsfest for FGU i september, men
grundet udviklingen i Covid-19 valgte vi at udskyde denne. I stedet
holdt vi fokus internt på eleverne og ansatte som er blevet fejret
med lagkage.
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
APV
Vi har i juni måned gennemført APV i FGU NVS. Efterfølgende er
denne gennemgået i AMR-gruppen, og vi har sammen udarbejdet en
handlingsplan på de punkter der krævede det.
Der er ikke fremkommet noget ukendt i APV’en, hvilket vidner om
gennemsigtighed og tillid. Flere af de punkter der scorede højt i
APV’en vedrører de fysiske rammer som ventilation mm.
Eleverne
 Elever udskrevet fra FGU i perioden ca. 01.08.2019 – 31.06.2020: Der er et ønske fra bestyrelsen om
statistikker nationalt – FGU Danmark
Svebølle: Der er 155 tilmeldte pr. august 2019 og heraf er der 63 arbejder på et sådant værktøj.

elever, som stadig er tilmeldt hos os.
92 er udmeldt og er fordelt således:
o 4 FGU-elever er ikke påbegyndt uddannelse på
FGU NVS dvs. de er aldrig mødt på skolen.
o 20 elever er elever fra tidligere produktionsskole,
og overgået til fortsætter forløb dvs. de er fortsat
på EGU uddannelse, KUU-uddannelse og
produktionsskole uddannelse.
o 30 perspektiv kendt – Vi ved hvorfor de er
udmeldt, men ikke til hvad f.eks. længevarende
sygdom, forkert valg af uddannelse m.v.
o 10 ukendt perspektiv – Er ikke mødt til
undervisning på FGU NVS i en længere periode,
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og det har ikke været muligt at komme i kontakt
med eleven, og er derfor udmeldt.
o 5 udsluset til beskæftigelse
o 23 udsluset til uddannelse
Fårevejle: Der er 117 tilmeldte pr. august 2019 og heraf er der 60

elever, som stadig er tilmeldt hos os.

57 er udmeldt og er fordelt således:
o
o

o

o

12 FGU-elever er ikke påbegyndt uddannelse på FGU
NVS dvs. de er aldrig mødt på skolen.
22 perspektiv kendt – Vi ved hvorfor de er udmeldt,
men ikke til hvad f.eks. længevarende sygdom, forkert
valg af uddannelse m.v.
2 ukendt perspektiv – Er ikke mødt til undervisning på
FGU NVS i en længere periode, og det har ikke været
muligt at komme i kontakt med eleven, og er derfor
udmeldt.
7 udsluset til beskæftigelse

o 14 udsluset til uddannelse
Holbæk: Der er 177 tilmeldte pr. august 2019 og heraf er der 81

elever, som stadig er tilmeldt hos os.

96 er udmeldt og er fordelt således:

o 10 FGU-elever er ikke påbegyndt uddannelse på FGU NVS
dvs. de er aldrig mødt på skolen.
o 28 perspektiv kendt – Vi ved hvorfor de er udmeldt, men
ikke til hvad f.eks. længevarende sygdom, forkert valg af
uddannelse m.v.
o 16 ukendt perspektiv – Er ikke mødt til undervisning på
FGU NVS i en længere periode, og det har ikke været
muligt at komme i kontakt med eleven, og er derfor
udmeldt.
o 8 udsluset til beskæftigelse
o

34 udsluset til uddannelse

I alle sager hvor elever udskrives fra FGU NVS pga. andet end
uddannelse eller job har vejlederne forsøgt at få fat i de unge/deres
forældre/kontaktpersoner mv og før udskrivning har de kommunale
ungeindsatser været inde over og forsøgt med deres indsats at få de
unge tilbage i skole igen.


Optag til nyt skoleår 2020/21
Fårevejle:
Holbæk:
Svebølle:



24
87
58

antal elever pr. 3. september 2020 på FGU NVS:
Holbæk:
Svebølle:
Fårevejle:
I alt:

238
169
100
507 elever
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Indsatsområder 2020/21
Administration:
 Vi arbejder på at styrke brugen af vore IT-platforme og i den
forbindelse har vi udpeget 3 superbrugere.
 I efteråret 2020 vil vi sætte fokus på at optimere, styrke og
konsoliderer de interne administrative processer bl.a. ved
uddannelse af de medarbejdere, der indgår i administration, HR,
IT og økonomi m.m.
Elevrettede processer:
 Vi fortsætter arbejdet med at optimere og implementere de
elevrettede processer, som vi påbegyndte i foråret 2020. Vi har
udpeget stamlærere, som i tæt samarbejde med vejlederne og
KUI skal sikre, at der sker progression i henhold til den enkeltes
uddannelsesplan. (Se bilag)
Pædagogik:
 Pædagogiske tovholdere:
Der er via internt opslag udpeget 2 tovholdere pr. skole.
Tovholderrollen skal nu implementeres.


Helhedsundervisning i 2020/21:
Der er afholdt temaeftermiddag med opfølgning den 11. sep.
2020 på helhedsundervisningen. Vi fortsætter med
implementeringen i samarbejde med Implement.



Faglige fredage
(viden om de unger for alle ansatte på FGU NVS) bliver:
2. oktober
Omsorgssvigt og børn/unges udvikling – hvordan møder vi dem og
hjælper dem?
6. november
Misbrug og unge – hvordan spottes det, hvad er misbrug og hvad
kan vi gøre?
4. december
Diagnoser hos unge – hvordan opdager vi det, og hvordan hjælper
vi?

Lærings-camp for eleverne:
Implement og FGU NVS har i samarbejde med Odsherred og
Holbæk kommune ansøgt UVM om en ”Covid-19-pulje” til
etablering af læring-camps for eleverne.
Der er plads til 90 elever fordelt på 4 hold – 45 elever til hver
af de 2 kommuner.
Tanken bag er at målgruppen spænder fra 8.klasse-FGU.
Præsentation af skolelederne og de lokale skoler
Hver skoleleder laver en kort præsentation af sig selv og deres
skole.
Eksterne forhold
I forbindelse med arbejdet med de elevrettede processer har FGU
NVS modtaget positive tilkendegivelser fra bl.a. KUI.
De elevrettede processer er et værktøj hvorpå vi systematisk kan
komme tæt på den enkelte elev og dermed bidrage til progression på
flere planer end kun det faglige hos eleven.

Jørgen orienterer.

Kommunikation om FGU NVS:
 Omtalen af de unge og dermed FGU NVS har været
tilfredsstillende såvel op til - som her efter opstarten i det nye
skoleår.
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I den kommende tid lægger vi vægt på omtale/fortællinger om
de unger, der er kommet godt videre fra FGU NVS.
FGU NVS kommunikationsstrategi er langt fremme i sin
implementering, og fortsætter som planlagt. (Vedlagt som bilag)

Eksterne samarbejdspartnere:
 I starten af 2021 påbegynder vi et nyt projekt med fokus på
mental sundhed & trivsel i samarbejde Region Sjælland.
 Opstarte et samarbejde med EUC NVS hvor formålet er at lave
tydeligere overgange fra FGU NVS til EUC NVS.
Opsamling på interne & eksterne forhold
Første skoleår er forløbet tilfredsstillende taget i betragtning de
vilkår og den opstart vi havde, og perioden med covid-19, hvor vi har
formået at sætte fokus på at lægge en ekstra indsats i at holde fast i
de unge på en omsorgsfuld & god måde.
Opstarten af 2. skoleår er forløbet tilfredsstillende og vi er kommet
godt i gang på alle skoler.
4: Forandringsplanen og fremdriften
Vi har vedlagt forandrings- og projektplanen for resten af 2020 der
tager afsæt i ovenstående status og de milepæle/mål, vi har
defineret for året. (vedlagt indkaldelsen)

Forandringsplanen og fremdriftsplanen
godkendt af bestyrelsen.

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.
5. FGU Danmark
Ingen kommentarer.
FGU’s årsmøde den 7.oktober 2020 er aflyst, men
generalforsamlingen gennemføres. (Steffen Lund og Jørgen Ravnsbæk
deltager)
Der er politisk fokus på at FGU mangler penge. Strategien fra FGU
Danmark er at skaffe penge til bygningsmassen for nuværende.
Derudover håber man i finanslovsaftalen at få del i bedre finansiering
af EGU og mulighed for et udvidet støtte til SPS.
https://fgu.dk/2020/07/03/fgu-er-groft-underfinansieret/
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/fgu-vi-har-brug-foroekonomisk-sikkerhed
6. Bygningsstrategi & drift
Status på skolernes stand og drift.
Jørgen informerer bestyrelsen om plan og fremgang i byggeri.
7. Tilpasningsmidler 2020
UVM har ved tildeling af tilpasningsmidler haft fokus på, hvilke FGUinstitutioner der er mest nødlidende på nuværende tidspunkt, mens
udgifter til andre områder bl.a. personale og IT-tilpasningsmidler er
reduceret som følge af det samlede antal ansøgningers omfang.

Jørgen orienterer.

Vi har fået svar fra ministeriet, at vi er tildelt kr. 1 Mill. i
tilpasningsmidler. Tilpasningsmidler i forhold til bygningsmassen er
tilbageholdt af ministeriet og vil først blive tildelt i efteråret 2020.
Spaltning af VUC Torvet 10, 4400 Kalundborg afklares senest i 2021.
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8. Budget 2020 - halvårsregnskab 2. kvartal
Budgetopfølgning for 2020 vedhæftet som bilag og gennemgås på
mødet ved Lone Skelbæk.

Lone orienterer.

9. Indledende budget drøftelser for kommende år jf. årshjul
Lone Skelbæk orienterer om budgetproces.

Lone orienterer.

10. Investeringsramme 2021 jf. årshjul
Se vedlagte bilag v/Lone Skelbæk.

Lone orienterer.

11: Strategiske mål v/Mercuri
Det indstilles til at bestyrelsen godkender de nye strategiske mål for
FGU Nordvestsjælland.

Der er et ønske om at målene kommer
på bestyrelsesmøde 1. gang årligt.

Der er indkaldt til workshops i oktober-december på de enkelte
skoler, hvor Mercuri i samarbejde med medarbejderne vil arbejde
med implementering og synliggørelse af de nye mål.
(Se vedhæftet bilag)

De nuværende strategiske mål er
godkendt af bestyrelsen.

12. Møderække efterår 2020
Onsdag den 8.12.2020 kl. 8.00-10.00 via TEAMS.

Mødet i december godkendt af
bestyrelsen.

Der er et ønske fra bestyrelsen om at
der indskrives succeskriterier i de
strategiske mål i form af den
procentvise del af elever der kommer
videre fra FGU NVS. Gerne med
sammenligning til andre FGUinstitutioner, hvis dette er muligt.

Datoer for forår 2021 følger på mødet i december.

13: Eventuelt
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