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1: Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 28.
juni 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
Covid-19:
Vi har haft et par stykker med positive test efter symptomer, både
lærer og elever håndterer det professionelt, og vi følger gældende
retningslinjer, og har tæt kontakt til smitteopsporingen.
Ny APV i uge 43 internt på FGU:
Vi gennemfører APV mhp. medarbejdertrivsel, og for at se på
udviklingen af forbedringspunkter fra sidste APV.
Denne gennemføres i uge 43-44 og efterfølgende udarbejdes
handleplan i samarbejde med AMR-gruppen.
Røgfri fremtid:
Vi er kommet godt i gang med Røgfri fremtid. Der har været oplæg
og indflyvning på alle skolerne fra Kræftens bekæmpelse, og
workshops med fokus på alt det der ligger i stedet for rygepauser.
Folkemøder:
Vi havde repræsentanter der deltog i folkemøderne i Odsherred og
Kalundborg kommune august 2021. Derudover deltog vores elever
ligeledes i ungdommens folkemøde i Odsherred.
Pædagogik på FGU NVS:
Vi er ved at implementere ”FGU-læreren”. Meningen er at
AGU/PGU/EGU-læreren som vi kender det skal træde i baggrunden,
og FGU-læreren skal træde frem – den nye profession skal nu i fokus
som det ligger i lovgivningen. Dette for at vi skal kunne sprede os ind
i hinandens fagligheder og hinandens undervisning for at arbejde
sammen om temaer stillet i samarbejde med eksterne
samarbejdspartnere.
Vores elever skal have muligheden for at lære på en anden måde end
den traditionelle - som man kender det fra folkeskolerne.
For at følge udviklingen af FGU-læreren har vi valgt at opstarte
minimum 3 projekter på hver skole i dette skoleår som
pilotprojekter, hvor vi følger elever, lærere, og samarbejdspartnere
tæt og evaluerer løbende.
Det er en stor ændring af lærergerningen, og pilotprojekterne skal
sikre, at den nye profession virker i praksis for eleverne.

Referatet er godkendt af bestyrelsen.

Dagsorden godkendt af bestyrelsen.

Vejledningen på FGU NVS:
Vi har indkaldt de 3 KUI-enheder i september/oktober til workshops
med det formål at arbejde målrettet med målgruppevurderinger og
uddannelsesplaner, for at opnå en fælles forståelse for vores elever
på tværs mellem FGU og vores samarbejdspartnere.
Vi har ligeledes faciliterede workshops i september og oktober måned
for KUI-medarbejdere – både chefer og ansatte vil deltage.
Derudover vil vi sammen med hver kommune Odsherred, Holbæk og
Kalundborg arbejde målrettet med minimum 4 konkrete områder,
hvor vi sammen kan styrke og udvikle FGU-skolerne til gavn for
eleverne, og for nye målgrupper i kommunerne.
I december vil vi samle de 3 kommuner til en samlet workshop, hvor
vi vil præsentere udbyttet at de 3 førnævnte workshops til fælles
vidensdeling, og mhp. at udarbejde konkrete handlingsplaner
målrettet de 3 kommuner.
Overgangs-kombinationsforløb:
32 har været i overgangskombinationsforløb hos EUC, og alle har
fortsat. Herudover har 6 elever været i overgangskombinationsforløb
hos VUC – her er 4 fortsat på HF, og 2 har vi holdt fast i og fået dem
på enkeltfagsforløb på HF.
Eksterne forhold:
Erhvervsmentor korps:
Foreningen Nydansker har i samarbejde med 4 FGU-institutioner søgt
og fået bevilget fondsmidler i Tuborg-fondet til etablering og drift af
erhvervsmentorkorps på de 4 FGU-institutioner.
Projektet begynder 1. september 2021, og afsluttes 1. september
2024.
FGU Nordvestsjællands medfinansiering er på i alt 180.000kr. Det er
lykkes at få Sparekassen Sjælland-Fyn til at indgå i samarbejdet, og
de vil dække FGU NVS’ medfinansiering over de 3 år.
Nordisk center for mad og fødevare:
Der er startet nyt samarbejde med Nordisk center for lokale fødevare
der understøtter etableringen af FGU-læreren. I vores pilotprojekt
har vi mange faglige temaer: AGU i Fårevejle, fagtemaet Omsorg og
sundhed i Fårevejle, Mad og ernæring i Svebølle, Medie og
kommunikation i Holbæk. Alle disse fagtemaer skal samarbejde og
udvikle en event der gennemføres ultimo november.
Det understøtter den nye fagprofession hvor de forskellige fagtemaer
arbejder sammen om et fælles projekt på tværs af kommunerne.

4: Elevudvikling på FGU NVS:
Elever pr. 15.9.2021

Afsøgning
Basis+
AGU
PGU
EGU
Lærlinge
Fortsættere
Hovedtotal

Fårevejle
1
9
19
49
7

Holbæk

59
91
10
3

85

1
164

Hoved Svebølle total

20
82
1
3
1
107

1
9
99
221
18
6
2
356

Samlet overblik:
Status på elever skoleåret 2020/21:



Der er udskrevet 158 elever i løbet af sommeren 2021.
Der er startet 94 elever siden 2.8.2021: Holbæk 47, Svebølle
26, Fårevejle 21.

Udskrevet i sommeren 2021 (juli, august, start sept.):


Uddannelse 66,0 % (105 elever)
Holbæk 67,1% (55), Kalundborg 58,5% (24), Fårevejle 72.2%
(26)



Beskæftigelse 10,7 % (17 elever)
Holbæk 11,5% (10), Kalundborg
(1)



12,8% (6) , Fårevejle 2,8%

Fravær 4,4 % (7 elever)
Holbæk 3,7% (3), Kalundborg 4.9% (2), Fårevejle 5,6%) (2)



Andet 18,9 % (30 elever)
Holbæk 16,7% (14), Kalundborg 22 % (9) Fårevejle 19,4% (7)

Udslusning fra FGU NVS til uddannelse:
EUC Holbæk 26
VUC Holbæk 22
ZBC Holbæk 7
EUC Kalundborg 6
VUC Kalundborg 6
Kalundborg Gymnasie 3
ZBC Kalundborg 1
Processkolen 1
Odsherred Gymnasie 3
ZBC Roskilde 1
Stenhus Gymnasie 6
Erhvervsuddannelser 12
Anden gymnasial uddannelse 12
I alt: 106 elever

5. Udbud af faglige temaer i Fårevejle:
Jørgen orienterer om konkret forslag.
Der indstilles til at bestyrelsen godkender dette.

Forslag godkendt af bestyrelsen.

6. Budgetopfølgning 2. kvartal 2021:
Budgetopfølgning for andet kvartal 2021 gennemgås på mødet ved
Lone Skælbæk – se vedlagte bilag.
7. Investeringsrammen:
Gennemgang ved Lone Skælbæk – se vedlagte bilag.
Der indstilles til at bestyrelsen godkender investeringsrammen.
8. Finansiel risikostyring:
Gennemgang af finansiel risikostyring v/Jørgen Ravnsbæk og Lone
Skælbæk – Bilag vedlagt dette bestyrelsesmateriale.
Der indstilles til at bestyrelsen godkender denne.
Efter godkendelse i bestyrelsen sendes dokumentet til kommentering
hos FGU NVS’ revisor PWC.
Bestyrelsen forelægges budget for 2022 på bestyrelsesmødet i
december, hvis der er sket væsentlige ændringer i finansieringen af
FGU, præsenteres bestyrelsen for nyt talmateriale på dette møde.

Investeringsrammen godkendt af
bestyrelsen.

Det fremlagte dokument godkendt af
bestyrelsen.

Dokumentet sendt til PWC.

9. Opfølgning på sidste bestyrelsesmødes temadrøftelser:
Jørgen Ravnsbæk laver kort opsummering.
10. FGU Danmark
FGU Danmark samlede tirsdag den 7. september alle
uddannelsespolitiske ordfører til et separat møde kun omhandlende
FGU. PÅ mødet deltog FGU Danmark og direktører og rektorer fra
FGU-sektoren.
Årsmøde i FGU Danmark blev afholdt den 17. september i Vejle.
Fokus er kædeansvar for målgruppen på FGU, og en status på FGU
som uddannelsesinstitution.
Steffen Lund, Tina Lind og Jørgen Ravnsbæk deltog.
FGU Danmark har i samarbejde med ministeriet og Deloitte
gennemført bygningsanalyser af FGU-institutionerne. Konklusionen er
at der meget store udfordringer på bygningsmassen på institutionerne
i hele Danmark.
Ifølge analysen svarer det investeringsbehov på 1.1 mia.
Bilag vedlagt.
11. Tilpasningsmidler 2021
Spaltning af VUC Torvet 10, 4400 Kalundborg.
VUC havde deadline for kompensation for tabet af Torvet 10 - kr. ca.
2 Mill. til ligelig deling den 9. september 2021.
Ansøgning afsendt.
12. Møderækken efteråret 2021
Der afholdes endnu et bestyrelsesmøde efterår 2021.
Dette er der indkaldt til jf. årshjul.
Næste bestyrelsesmøde 1. december 2021

Steffen Lund melder pointer tilbage
fra årsmødet.

13. Eventuelt
DI’s repræsentant i Bestyrelsen vil gerne i samarbejde med FGU
undersøge muligheden for at etablere praktikpladser i det lokale
erhvervsliv - herunder EGU-lærepladser.

Der aftales et møde hvor der kigges
nærmere på dette og der meldes
tilbage på næste bestyrelsesmøde.

