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1.  Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Dorthe Brinck Lillelund 
 

Kompetenceudvalg 
Den første bestyrelse for FGU 

Sagsfremstilling 
Dagsorden og bilag til mødet er fremsendt til bestyrelsens medlemmer. 

Indstilling 
Administrationen indstiller,  
 

at dagsorden godkendes.  
 

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 18-01-2019 
Dagsordenen godkendt 
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2.  Status på økonomi 
 
Sagsnr.: 18/25249 - Område: Arbejdsmarkedssekretariat - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen 
 

Kompetenceudvalg 
Den første bestyrelse FGU 

Sagsfremstilling 
Da regnskab 2018 endnu ikke er afsluttet, er det administrationens vurdering, at det ikke, på 
nuværende tidspunkt, er muligt at fremlægge et retvisende, samlet, overblik over den ny FGU - 
institutions økonomi. 
 
På baggrund at de modtagne årsregnskaber og balancer for 2017, og under forudsætning af at de 
nuværende produktionsskoler har fastholdt et tilsvarende aktivitetsniveau og en tilsvarende ansvarlig 
investeringsstrategi, kan det forventes at der er balance i regnskab 2018.  
Produktionsskolerne samlede balance for 2017 viser, at egenkapitalen udgør i alt kr. 29,1 mio. pr. 
31.december 2019.   
 
Derudover udgør FGU institutionens andel af de to VUC-skolers egenkapital kr. 10,8 mio. pr. 
31.december 2017. Da VUC-skolerne har tilkendegivet, at de ikke ønsker at overdrage driftsmidler i 
form af lokaler o.a., må det forventes, at FGU-institutionens andel af egenkapitalen udbetales til FGU-
institutionen. Formanden vil få dette bekræftet, skriftligt, af de to VUC-skoler. 
 
Produktionsskolerne har, udover regnskab og balance for 2017, fremsendt budgetforventninger for 
perioden 1. januar – 31. juli 2019. Af disse fremgår det, at skolernes samlede budgetforventning viser 
et budget i balance, med et lille forventet mindre forbrug. 
 
For den ny FGU-institution er der fra Undervisningsministeriet udmeldt et grundtilskud for 2019 på 
samlet kr. 4.59 mio. kr.  
Heraf er der pr. 10. januar 2019 disponeret kr. 0,64 mio.kr. for perioden 1. januar 2019 – 31. juli 2019. 
Beløbet dækker udgifter til lederløn, bestyrelsesarbejde, honorarer, frikøbsaftale samt revision i 
forbindelse med åbningsbalance. 

Bilag 
1 Offentlig Budget 2019 - fremt il 31. juli 8952/19 
 
 

Indstilling 
Administrationen indstiller,  
 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
  
  
  

 

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 18-01-2019 
På mødet blev udleveret budget for 2019 frem til 31.07 2019. Dette budget blev godkendt. Budgettet 
er vedlagt referatet.  
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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3.  Sammenlægnings- og overdragelsesplan - proces frem til 1. 
april 

 
Sagsnr.: 18/28791 - Område: Afdeling for Borger og arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen 
 

Kompetenceudvalg 
Den første bestyrelse for FGU 
 

Lovgrundlag 
Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse 
 

Sagsfremstilling 
Sammenlægnings- og overdragelsesplanen skal senest den 1. april 2019 sendes til godkendelse i 
Undervisningsministeriet. Forinden skal de nuværende bestyrelser på produktionsskolerne og 
bestyrelserne for hhv. VUC Storstrøm og VUC Vestsjælland Syd godkende planen. 
 
Sammenlægnings- og overdragelsesplanen fastsætter retningslinjer og proceskrav til de skoler og 
institutioner, som sammenlægges med og overdrages til FGU-institutionen. 
 
For at sikre en fyldestgørende sammenlægnings- og overdragelsesplan og en smidig proces, har 
FGU-sekretariatet lavet en overordnet tidsplan, hvor alle parter bliver hørt og kan kvalificere planen. 
Det er vigtigt, at såvel FGU-bestyrelsen som skoler stiller sig til rådighed. 
 
Overordnet tidsplan  
 

Januar Februar Marts Slut marts April 
FGU-sekretariat 
begynder på 
udkast 

Udkast sendes til 
FGU-bestyrelse, 
ledere på skoler 
og VUC, 
bestyrelser og 
kommunalt 
netværk i uge 8 

Kvalificeret udkast 
behandles på 
FGU-
bestyrelsesmødet i 
uge 10, og sendes 
i høring hos de 
seks bestyrelser i 
uge 11 

Hvis høringssvar 
giver anledning til 
væsentlige 
ændringer 
sendes planen i 
høring i FGU-
bestyrelsen via 
mail. 

Sendes til UVM 
den 1. april 2019 

 
 
Indhold i sammenlægnings- og overdragelsesplanen 
Styrelsen for Kvalitet og Udvikling udarbejder en skabelon for planen, som fremsendes i uge 3. De 
væsentligste elementer forventes på baggrund af nuværende oplysninger at være:  
 

•  En ordinær vedtægt for FGU-institutionen 
 

• En beskrivelse af aktiver og passiver med en åbningsbalance pr. 1 august 2019 
o Udarbejdes af revisionsfirmaet Ernest & Young 

 
• En beskrivelse af rettigheder og forpligtende aftaler, der er indgået af de afgivende 

institutioner, og som videreføres under den nye FGU-institutions ansvar f.eks. vedrørende 
medarbejdere og bygninger.  

Bilag 
1 Offentlig Sammenlægnings- og overdragelsesplan.pdf 221286/18 
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Indstilling 
Administrationen indstiller,  
 

at tidsplanen tages til efterretning 
at bestyrelsen drøfter, om der er særlige opmærksomhedspunkter i sammenlægnings- og 

overdragelsesplanen i forhold til rettigheder og forpligtende aftaler mv.  
 
 

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 18-01-2019 
Tidsplanen blev taget til efterretning. Bestyrelsen drøftede særlige opmærksomhedspunkter.  
 
Lokalaftalerne er under opsigelse på alle 4 produktionsskoler. Bestyrelsen pegede på, at kutymer og 
sædvaner også kan være hævdvundne rettigheder, der skal opsiges. 
 
Undervisningsministeren har i svar til bestyrelsen annonceret, at der vil blive udmeldt en pulje på 189 
mio. kr. til at understøtte fusionen af skolerne, herunder eventuelle lokalemæssige udfordringer. 
Bestyrelsen ønsker denne mulighed medtaget i sammenlægningsplanen. 
 
Bestyrelsen drøftede usikkerheden om det forventede elevtal, og dermed de mulige økonomiske 
konsekvenser. Der udarbejdes et budget i forbindelse med sammenlægningsplanen, bestyrelsen 
ønsker, at revisionen medtager betragtninger om elevtallet i budgettet. 
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4.  Status på den første FGU-bestyrelses opgaver 
 
Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen 
 

Kompetenceudvalg 
Den første bestyrelse for FGU 

Lovgrundlag 
Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse 

Sagsfremstilling 
Ved etableringen af de første FGU-bestyrelser var der i den midlertidige vedtægt identificeret en 
række opgaver som bestyrelsen skal løse frem mod den 1. august 2019. Udover opgaverne fra den 
midlertidige vedtægt har bestyrelsen en række andre centrale opgaver.  
 
For at bevare et fælles overblik og sikre, at bestyrelsen kommer omkring alle centrale opgaver, har 
FGU-sekretariatet udarbejdet en status, der giver et overblik over, hvem der leverer oplæg til FGU-
bestyrelsen, og hvornår FGU-bestyrelsen behandler en given opgave. Der er ikke tale om en 
udtømmende liste men et overblik over de vigtigste opgaver, der skal løses for at sikre den bedst 
mulige opstart for FGU-institutionen.  
 
Der er i øvrigt vedlagt to bilag fra Styrelsen for Udvikling og Kvalitet, der tilsammen giver et overblik i 
forhold til tidsplan og indhold af opgaver.  

Bilag 
1 Offentlig Status på FGU-bestyrelsens primære opgaver.docx 6288/19 
2 Offentlig Tidsplan for FGU-institution - ledelsesmæssige opgaver.pptx 6290/19 
3 Offentlig Informationsskrivelse - FGU-institutionernes ledelsesmæssige opgaver.pdf 6286/19 
 
 

Indstilling 
Administrationen indstiller,  
 

at status på FGU-bestyrelsens opgaver tages til efterretning. 
at bestyrelsen evt. drøfter, om listen skal suppleres, opgaverne skal prioriteres anderledes, 

eller om andre aktører skal involveres. 
 

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 18-01-2019 
Status på bestyrelsens opgaver blev taget til efterretning. Dog ønsker bestyrelsen fremtidig 
målsætning og strategi udsat til december 2019, idet ministeriet har ændret denne forudsætning. 
 
Bestyrelsen tog til efterretning, at Direktøren ønsker at nedsætte en interim ledelse bestående af 
direktøren, de fire produktionsskoleforstandere og den overdragede leder fra VUC. Denne ledelse 
fungerer frem til 1. august, når FGU skolen starter officielt. Bestyrelsen udsatte samtidig drøftelsen af 
den fremtidige ledelsesstruktur til bestyrelsesmødet i maj 2019. 
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5.  FGU-direktørens tiltræden 
 
Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen 
 

Kompetenceudvalg 
Den første bestyrelse for FGU 

Lovgrundlag 
Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse 

Sagsfremstilling 
FGU-bestyrelsen har ansat Gert Møller som direktør for FGU-institutionen i Slagelse, Næstved og 
Vordingborg. Gert Møller kommer med en baggrund som forstander for Korsør ProduktionsHøjskole. 
Han tiltræder stillingen den 1. februar 2019, hvor han sammen med formanden for FGU-bestyrelsen 
byder de kommende FGU-medarbejdere velkommen ved et fællesmøde i Korsør. 
 
Gert Møller deltager i det landsdækkende seminar for FGU-institutionsledere den 5. og 6. februar. 
Formålet med seminaret er at klæde institutionslederne på til forårets opgaver med at forberede 
institutionen til uddannelsesstart i august 2019. Derudover bliver lederne tilknyttet et ledernetværk og 
møder det nyoprettede team af læringskonsulenter hos Styrelsen for Udvikling og Kvalitet, som 
fremadrettet skal bidrage til understøttelsen af institutionerne i implementeringsperioden samt den 
efterfølgende drift. 
 
Direktørens prioriterede opgaver 
FGU-bestyrelsen definerede på deres møde den 14. december 2018 følgende, som de umiddelbart 
vigtigste opgaver for den nytiltrådte direktør: 
 

• Fastlægge bygningsstrategi 
o Komme med løsningsforslag på lokaleudfordringerne ift. almen undervisning  

 
• Fastlægge ledelsesmæssig organisering 

o Oplæg til fremtidig ledelsesstruktur for FGU-institutionen  
 

• Fastlægge it-organisation 
o Etablere en sammenhængende it-struktur for FGU-institutionen  

 
FGU-direktøren skal endvidere levere oplæg til FGU-bestyrelsen vedr. de vigtigste opgaver jf. 
oversigten i dagsordenens pkt. 4.  
 
Derudover vil såvel intern som ekstern kommunikation være et helt centralt omdrejningspunkt.  
 
Sekretariatsbetjening af direktøren 
Det nuværende FGU-sekretariat med konsulentbistand fra Arbejdsmarkedssekretariatet i Vordingborg 
Kommune fortsætter på nuværende niveau frem til den 1. april 2019. I denne periode vil der være et 
tæt samarbejde med FGU-direktøren med henblik på overdragelse af sekretariatsopgaven til selve 
FGU-institutionen. Der vil være mulighed for at indgå konkrete aftaler om glidende overgang samt 
yderligere bistand fra Vordingborg Kommune til FGU-direktøren efter den 1. april 2019.  

Indstilling 
Administrationen indstiller,  
 

at bestyrelsen drøfter om det samlede økonomiske overblik jf. punkt 2 på dagsordenen 
giver anledning til opmærksomhedspunkter i forhold til de nævnte opgaver for 
direktøren. 

 

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 18-01-2019 
Den nye direktør præsenterede sig, og bestyrelsen drøftede de prioriterede opgaver. 
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Direktøren pegede på lokalesituationen som den mest presserende opgave, og særligt på muligheden 
for at kunne igangsætte og disponere over økonom til dette inden 1. august. 
 
Bestyrelsen behandler akutte bygningsmæssige udfordringer på næste møde. Ledelsesstrukturen er 
udsat til mødet d. 9. maj. IT struktur afventer ministeriets udmelding om en samlet / statslig 
understøttet it struktur for skolen.   
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6.  Bygningsbehov og -overvejelser 
 
Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Dorthe Brinck Lillelund 
 

Kompetenceudvalg 
Den første bestyrelse for FGU 

Sagsfremstilling 
En central opgave den nærmeste tid bliver at finde et godt løsningsforslag på de kommende 
lokaleudfordringer på FGU-institutionen, idet de fire skoler ikke kan løfte opgaverne inden for de 
nuværende bygningsmæssige rammer. 
 
Det fremgår af referatet fra mødet den 14. december 2018, at den nye direktør som en af sine 1. 
opgaver skal udarbejde et løsningsforslag på lokaleudfordringerne. Bestyrelsen ønskede, at det 
undersøges om kommunerne har mulighed for at stille lokaler midlertidigt til rådighed til undervisning.  
 
I Vordingborg er det ikke muligt at finde egnede kommunalt ejede lokaliteter i nærheden af den 
eksisterende produktionsskole. Den geografiske placering af produktionsskolerne i Slagelse og 
Næstved gør det vanskeligt at finde egnede undervisningslokaler nær ved.  
 
Korsør ProduktionsHøjskole har aftalt køb af en naboejendom til overtagelse 1/ 1 2020. Købet er 
godkendt af Udenvisningsministeriet. Bygningen er planlagt indrettet til undervisningslokaler og 
kontorer. Ombygget som elevprojekt vil den først kunne anvendes i 2021. Der ud over samarbejder 
Korsør ProduktionsHøjskole med Slagelse kommune for at muliggøre et midlertidig udlån af lokaler i 
en kommunal ejendom, som ligger tæt på Korsør ProduktionsHøjskole. 
 
FGU-direktøren vil på mødet fremlægge overvejelser om bygningsbehov og løsninger.   

Indstilling 
Administrationen indstiller,  
 

at løsningsforslag på lokaleudfordringen drøftes.   
 

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 18-01-2019 
Direktøren redegjorde for udfordringerne med lokaler og inventar, særligt til den almene 
grunduddannelses del. 
 
Direktøren fremlægger konkret plan, og så vidt muligt budget, for en midlertidig lokale løsning på 
næste bestyrelsesmøde. 
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7.  Samarbejdet med produktionsskolernes bestyrelser 
 
Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen 
 

Kompetenceudvalg 
Den første bestyrelse for FGU 

Lovgrundlag 
Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse 

Sagsfremstilling 
FGU-bestyrelsens formand har afholdt møder med produktionsskolernes bestyrelser. Møderne har 
været meget positive og vidner om engagementet i bestyrelserne. Det fremgik klart, at bestyrelserne 
ønsker det bedste for den nye FGU-institution, men også at der er lidt bekymring for, hvordan der i 
overgangen til det nye bliver taget vare på eksisterende kvaliteter.  
 
Møderne havde et generelt fokus på dialog og forventningsafstemning, og FGU-bestyrelsens formand 
fik et godt indblik i bestyrelsernes overvejelser i forhold til at blive en del af FGU-institutionen.  
 
På produktionsskolerne i Slagelse og Korsør er lokalaftale blevet opsagt, og FGU-bestyrelsens 
formand vil rette henvendelse til de øvrige skoler med en opfordring til at gøre det samme. 

Indstilling 
Administrationen indstiller,  
 

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 18-01-2019 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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8.  Navngivning af FGU-institutionen 
 
Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Dorthe Brinck Lillelund 
 

Kompetenceudvalg 
Den første bestyrelse for FGU 

Lovgrundlag 
Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse 

Sagsfremstilling 
FGU-institutionens navn skal godkendes af undervisningsministeren og fastsættes i vedtægten ifølge 
lovens § 2, stk. 3. Det fremgår endvidere, at navnet skal indeholde betegnelsen forberedende 
grunduddannelse eller FGU.  
 
FGU-sekretariatet har fået tilsendt en liste af allerede godkendte navne på FGU-institutioner, som er 
vedlagt. De fleste af navnene er koblet til en geografisk placering. Derfor foreslås det at navngive 
FGU-institutionen for Slagelse, Næstved og Vordingborg ”FGU Syd- og Vestsjælland”.  

Bilag 
1 Offentlig Institutionsnavn som stiftet_oversigt 8077/19 
 
 

Indstilling 
Administrationen indstiller,  
 

at FGU-institutionen navngives ”FGU Syd- og Vestsjælland.  
 

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 18-01-2019 
Indstillingen blev tiltrådt. 
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9.  Oprettelse af et midlertidigt samarbejdsudvalg (SU) 
 
Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Dorthe Brinck Lillelund 
 

Kompetenceudvalg 
Den første bestyrelse for FGU 

Sagsfremstilling 
Den nye direktør for FGU ønsker at nedsætte et midlertidigt samarbejdsudvalg (SU), som kan være 
med til at forberede den nye skole. I samarbejdsudvalget kan der udpeges 1 
medarbejderrepræsentant for hver af de 4 produktionsskoler samt 1 fra hver VUC skole. 
Medarbejderrepræsentanterne for VUC skolerne skal som udgangspunkt vælges blandt de 
medarbejdere, der virksomhedsoverdrages til FGU-institutionen. 
 
Der sigtes mod at nedsætte det midlertidige samarbejdsudvalg i marts måned.  
  

Indstilling 
Administrationen indstiller,  
 

at bestyrelsen godkender oprettelsen af et midlertidigt samarbejdsudvalg ud fra nævnte 
principper.  

 

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 18-01-2019 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 



Vordingborg Kommune Dato Side 
Den første bestyrelse for FGU 18-01-2019 13 

 
 

 13 

10.  Meddelelser fra formanden 
 
Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen 
 

Kompetenceudvalg 
Den første bestyrelse for FGU 

Lovgrundlag 
Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse 

Sagsfremstilling 
FGU-bestyrelsens formand giver relevante meddelelser, herunder: 
 

• Svar fra ministeren vedr. fælles løsninger og lønniveau for FGU-leder 
• Brev til ministeren vedr. merforbrug samt manglede midler til fusionsproces 
• Særskilt vederlag til fungerede FGU-leder  
• Status på forventet forbrug af FGU-midler frem til den 31. juli 2019 
• Fællesmøde for alle medarbejdere den 1. februar  
• Erfaringer fra fusionsprocesser hos ZBC 
• Hjemmeside for FGU-institutionen 

Bilag 
1 Offentlig Svar fra ministeren - Lønniveau for FGU-leder.pdf 6792/19 
2 Offentlig Svar fra ministeren - Fælles løsninger.pdf 6791/19 
3 Offentlig Brev til ministeren - Grundtilskud i 2019 samt midler til fusionsproces.pdf 6790/19 
 
 

Indstilling 
Administrationen indstiller,  
 

At meddelelserne tages til efterretning. 
  
  
  

 

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 18-01-2019 
Formanden orienterede om, at han afstår fra at modtage det særskilte vederlag, som FGU-
institutionen kan udbetale for hans funktion som fungerende FGU-leder, indtil direktøren tiltræder.  
 
Medarbejderrepræsentanten fra VUC området fortalte, at der var usikkerhed på retningslinjer for 
afholdelse af ferie, efter bestyrelsens udmelding om, at der som udgangspunkt ikke kan afholdes ferie 
i august, med mindre der er særlige grunde, og dette sker efter aftale. Usikkerheden gik bl.a. på, om 
alt ferie så forventes afholdt inden 1. august.  
 
Formanden vil skrive ud til produktionsskolerne og VUC’s ledelser, at bestyrelsen henstiller til at så 
meget ferie som muligt afholdes inden 1. august, idet der som beskrevet kun kan afholdes meget 
begrænset ferie i august. FGU skolens bestyrelse henstiller derfor til, at størstedelen af hovedferien 
afholdes inden første august frem for i september. 
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11.  Evt.  
 
Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Dorthe Brinck Lillelund 
 

Kompetenceudvalg 
Den første bestyrelse for FGU 

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 18-01-2019 
Intet 
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12.  Underskriftark - 18. januar 2019 
 
Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen 
 

Kompetenceudvalg 
Den første bestyrelse for FGU 

Sagsfremstilling 
FGU Bestyrelsen skal godkende Beslutningsprotokollen. For at godkende Beslutningsprotokollen skal 
hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend” i Prepare. 
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Bilagsoversigt 
 
2.  Status på økonomi 

   1.  Budget 2019 - fremt il 31. juli (8952/19)  
 

 
3.  Sammenlægnings- og overdragelsesplan - proces frem til 1. april 

   1.  Sammenlægnings- og overdragelsesplan.pdf (221286/18)  
 

 
4.  Status på den første FGU-bestyrelses opgaver 

   
1.  Status på FGU-bestyrelsens primære opgaver.docx (6288/19)  
2.  Tidsplan for FGU-institution - ledelsesmæssige opgaver.pptx (6290/19)  
3.  Informationsskrivelse - FGU-institutionernes ledelsesmæssige opgaver.pdf (6286/19)  
 

 
8.  Navngivning af FGU-institutionen 

   1.  Institutionsnavn som stiftet_oversigt (8077/19)  
 

 
10.  Meddelelser fra formanden 

   
1.  Svar fra ministeren - Lønniveau for FGU-leder.pdf (6792/19)  
2.  Svar fra ministeren - Fælles løsninger.pdf (6791/19)  
3.  Brev til ministeren - Grundtilskud i 2019 samt midler til fusionsproces.pdf (6790/19)  
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Underskriftsside 
 
 

 
Mikael Smed 
 
 

 
Carsten Rasmussen 
 
 

 
Glenny Hansen 
 
 

 
Anita Olsen 
 
 

 
 

 
John Dyrby Paulsen 
 
 

 
Kim Rozalski 
 
 

 
René Jensen 
 
 

 
Henning Ljungkvist 
 
 

 
  


