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Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referat fra bestyrelsesmødet d. 16. december 2019 er frigivet i First Agenda d. 31. januar 2020. 
Referatet ligger som bilag 1 til dette punkt  
Der er afholdt møde i forretningsudvalget d. 7. januar 2020 og 21. januar 2020. 
Referat fra FU-møde d. 7/1 er frigivet i First Agenda d. 31. januar 2020. 
Referatet ligger som bilag 2 til dette punkt. 
Referatet fra FU-møde d. 21/1 eftersendes snarest muligt. 
 

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet godkendes 

 
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden for bestyrelsesmødet er frigivet i First Agenda d. 31. januar 2020. 

 
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden godkendes 

 
 
Punkt 3: Orientering om status på Greve/Høje-Taastrup 
Produktionsskole – LUKKET PUNKT 

 
 
Punkt 4: Genopretningsplaner for FGU-Skolen Øst – LUKKET PUNKT 

 
 



Punkt 5: Beslutning om underskrift af perioderegnskaber og 
åbningsbalance 
 
Resumé 
 
Ved bestyrelsesmødet d. 28. november 2019 besluttede bestyrelsen IKKE at underskrive 
perioderegnskabet for de 4 produktionsskoler for de 7 første måneder af 2019. Bestyrelsen besluttede 
ligeledes IKKE at underskrive den udarbejdede åbningsbalance for FGU-Skolen Øst pr. 1. august 2019. 
Efterfølgende har STUK besluttet at åbningsbalancen skulle udarbejdes af FGU-Skolen Øst i 
samarbejde med BDO Revision og under vejledning fra STUK. 
 
Fremstilling 
 
Det er en forudsætning for at FGU-institutionen kan få overført de likvide midler (ca. 2,3 mio. kr.) som 
institutionen skal have fra produktionsskolernes konti. Der har været rejst spørgsmål til STUK om 
hvilket ansvar FGU-institutionens bestyrelse påtager sig ved underskrift af perioderegnskaber og 
åbningsbalance. Dette har såvel STUK og BDO Revision svaret på d. 27. januar 2020 med angivelse af 
en formulering der kan indskrives, hvorefter FGU-institutionens bestyrelse ikke hæfter for de tidligere 
bestyrelsers beslutninger eller dispositioner i øvrigt: 
 
"FGU-bestyrelsens medlemmer vil ud fra de hidtil gældende regler om erstatningsansvar alene kunne 
ifalde et ansvar for egne handlinger, som har direkte årsagssammenhæng med et lidt tab hos 
tredjemand - men ikke et ansvar, når sådanne handlinger er udført af andre – herunder fx af den 
tidligere ledelse af produktionsskolen." (mail med svaret fra STUK og BDO er vedlagt som bilag1 og 2) 
 
Åbningsbalancen og sammenlægningsredegørelsen er vedlagt som bilag 3. 4 og 5.  
Perioderegnskaberne har tidligere været fremsendt til bestyrelsen som bilag til bestyrelsesmødet d. 28. 
november 2019. Perioderegnskaberne samt revisionsprotokollater medbringes af SEL til bestyrelsens 
underskrift d. 5. februar 2020. 
 
Indstilling 
 
Formandskabet indstiller på baggrund af svaret fra STUK og fra BDO Revision at bestyrelsen 
underskriver åbningsbalance og perioderegnskaber for produktionsskolerne ved bestyrelsesmødet d. 5. 
februar 2020. 

 
Beslutning for Punkt 5: Beslutning om underskrift af perioderegnskaber 
og åbningsbalance 
 
Bestyrelsen beslutter at BDO Revision skal udarbejde det endelige perioderegnskab for Greve/Høje-
Taastrup Produktionsskole og fremsende dette til bestyrelsen til digital underskrift sammen med 
perioderegnskabet for de 3 øvrige produktionsskoler og den endelige åbningsbalance og det endelige 
revisionsprotokollat.  
Herefter indsender direktøren det samlede regnskabsmateriale og åbningsbalance til STUK. 

 
Punkt 6: Beslutning af udbud af faglige temaer fra august 2020 
 
Fremstilling 
 
Bestyrelsen skal ifølge Lov om institutioner for Forberedende Grunduddannelse beslutte hvilke faglige 
temaer institutionen skal udbyde. Bestyrelsen besluttede d. 25. april 2019 hvilke faglige temaer 
institutionen skulle udbyde i det første skoleår fra august 2019. Ledelsen i FGU-institutionen har 
udarbejdet oplæg til bestyrelsen om næste skoleårs udbud af faglige temaer på baggrund af aktiviteten 
i de 6 første måneder af FGU og ønsket om institutionens og skolernes fremtidige udvikling.  
Ledelsens oplæg og beskrivelse af faglige temaer fremgår af bilag 1 med 3 supplerende underbilag. 
OBS - det supplerende bilag 1 med UVM's beskrivelser af indholdet af de faglige temaer er alene 
medtaget, hvis nogle skulle ønske at se hvilke krav UVM stiller til undervisningens indhold og 
pædagogisk/didaktiske grundlag. De 2 øvrige bilag omhandler udelukkende beskrivelse af 
fordelsuddannelser og kvoteuddannelser i erhvervsuddannelserne. 



 
Indstilling 
 
SEL indstiller at bestyrelsen følger ledelsens forslag til udbud af faglige temaer i FGU-Skolen Øst fra 
august 2020 samt forberedelse af enkelte faglige temaer til udbud fra 2021. 
 

Beslutning for Punkt 6: Beslutning af udbud af faglige 
temaer fra august 2020 
 
Bestyrelsen beslutter at følge ledelsens indstilling til udbud af faglige temaer for næste 
skoleår 2020/2021. Bestyrelsen ønsker at FGU-institutionens ledelse og vejledere er i tæt dialog med 
Kommunal Ingeindsats (KUI) med henblik på dialog med de 5 kommuner om kommunernes 
forventninger til udbud af faglige temaer på de 5 skoler.  
 
Bestyrelsen ønsker at tale videre om faglige temaer og fagligt indhold i FGU på bestyrelsesseminaret d. 
28. - 29. maj. FGU-institutionens ledelse inviteres til at deltage i Dag-2 på bestyrelsesseminaret med 
henblik på yderligere dialog. FGU-Skolen Øst afholder d. 26. marts 2020 en konference for vejledere i 
KUI i de 5 kommuner. Bestyrelsen inviteres til at deltage i konferencen. 

 
Punkt 7: Status på etablering af FGU-institutionen, 
herunder aktuelle elevtal 
 
Fremstilling 
 
Elevtallet på FGU-Skolen Øst er fortsat stigende uge for uge, og der er aktuelt indskrevet 548 elever på 
institutionens 5 skoler. Fordelingen af elever på skoler, uddannelsesspor og faglige temaer fremgår af 
bilag 1 om aktuelle elevtal. FGU-Skolen Øst gennemfører i februar og marts 2020 den første 
trivselsundersøgelse blandt institutionens medarbejdere. Undersøgelsen foregår anonymt og 
gennemføres elektronisk hvorefter den bearbejdes af analysefirmaet bag undersøgelsen. 
 
FGU-Skolen Øst modtager i marts en rapport over undersøgelsens resultater med anbefaling af 
indsatsområder til forbedring af trivslen og det psykiske arbejdsmiljø. Resultatet af undersøgelsen 
behandles på SU-mødet i marts og forelægges for bestyrelsen d. 1. april 2020. Det er planen at 
gennemføre endnu en trivselsundersøgelse i slutningen af 2020 for at se effekten af de valgte 
trivselsforbedrende indsatser. Spørgsmålene i undersøgelsen kan ses i bilag 2. 
 
Indstilling 
 

SEL indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning for Punkt 7: Status på etablering af FGU-institutionen, 
herunder aktuelle elevtal 
 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
Punkt 8: Status på forhandling af løn med direktøren – LUKKET PUNKT 
 

Punkt 9: Eventuelt 

 
Beslutning for Punkt 9: Eventuelt 
Der er fremsat ønsker til formen på dagsorden til bestyrelsesmøderne i First Agenda: 
- Bilag kan ikke lægges ud som excel-ark og kan derfor tilsendes på mail efter ønske. 
- Bestyrelsen ønsker at direktøren udarbejder et oplæg til næste bestyrelsesmøde d. 1. april 2020 om 
indholdet af bestyrelsesseminaret d. 28. - 29. maj. 
Foreløbige ønsker til indhold:  
1. Faglige temaer og fagligt indhold af FGU 
2. Målgruppen og rekruttering i fremtiden 


