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Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden

1.1. Sagsfremstilling

Dagsorden er Iagt i Admincontrol senest 7 dage inden bestyrelsesmødet.

1.2. Indstilling

Dagsordenen godkendes.

1.3. Beslutning

Dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af perioderegnskabet for perioden 1. januar — 30. september
2020

2.1. Sagsfremstilling

Se bilag 2.1

Perioderegnskabet pr. 30. september 2020 viser et resultat på kr. 3.017.692.

Resultatet pr. 30. september 2020 skal ses som et tegn på, at elevtallet ligger stabilt, at omkostningerne er tilpasset

driften og at der har været udvist sparsommelighed idet der har været usikkerhed omkring hvilket elevniveau der kunne

forventes.

Herudover er der holdt igen med ansættelser men samtidig er der fortsat fratrædelsesaftaler der belaster

personaleomkostningerne. Bortset fra én aftale udløber de resterende 31. december 2020.

BILAG 2.1 Perioderegnskab pr. 30.9 2020.pdf

2.2. Indstilling

Regnskabet pr. 30. september 2020 tages til efterretning.

2.3. Beslutning

Regnskabet pr. 30. september 2020 er taget til efterretning.

3. Godkendelse af Budget 2021
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3.1. Sagsfremstilling

Se bilag 3.1.

FGU Syd- og Vestsjælland havde første elevoptag 1. august 2019, og har således i skrivende stund været i drift lidt over

14 måneder.

Budgettet bygger derfor på erfaringer med elevtal og drift opnået i en relativ kort periode, ligesom det i denne periode

må betegnes som atypisk drift, pga. Corona situationen i Danmark, der dels har betydet nedlukning af skolerne og dels

investeringer og højere forbrug afledt af Corona-situationen.

Institutionen har et forholdsvis stabilt og tilfredsstillende elevtal, men da institutionen er fuldt taxameterfinansieret,

kombineret med uddannelsens opbygning med løbende optag og frafald, er budgetteringen forbundet med en stor grad

af usikkerhed.

Herudover er institutionen fortsat i opstartsfase, hvor bl.a. bygninger og materiel endnu ikke er opdateret til den stand

og størrelse, det må anses som passende til institutionens drift på sigt. Mulighed for offentligt tilskud til dette er fortsat

uafklaret.

Den budgetterede omsætning udgør kr. 81.804.226 og det budgetterede resultat udgør kr. 383.674.

Forventet likviditet ultimo 2021 udgør kr. 18.901.773.

Likviditeten tager udgangspunkt i, at det besluttes at indfri dels prioritetsgæld på ca. kr. 6.140.000 samt fuld indfrielse af

feriepengeforpligtelse på ca. kr. 4.787.000. Herudover investeringer i bygninger i 2021 på kr. 11.200.000 udover den
allerede påbegyndte ombygning af lægecenteret, Norvangen Korsør.

BILAG 3.1 Budget 2021 fremlagt best.171220.pdf
BILAG 3.2 Bygningsanalyse.pdf

3.2. Indstilling

Det indstilles, at budgettet, herunder driftsbudget samt likviditetsbudget, godkendes. Med godkendelsen af budgettet

godkendes således indfrielse af langfristet gæld, indfrielse af feriepengeforpligtelse samt bygningsinvestering.

3.3. Beslutning

Budgettet, herunder driftsbudget samt likviditetsbudget, godkendes. Med godkendelsen af budgettet godkendes
således indfrielse af langfristet gæld, indfrielse af feriepengeforpligtelse samt bygningsinvestering.

5. Elevdata

This file is sealed With a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
FOD47A2E51E9475E879C90A3AD764AOC



5.1. Sagsfremstilling

Se bilag 5.1.

Status på levering af data på FGU Syd. og Vestsjælland:

Vi udarbejdede i marts 2020 notatet Hvad og hvordan måler vi på FGU Syd- og Vestsjælland. Heraf fremgår, hvad vi skal

levere data på og med hvilken frekvens, samt til hvem data formidles. FGU-sektorens udfordringer på IT-området er

gået hårdt ud over dataindsamling, og derfor er det fortsat sparsomt, hvad der er af tilgængelige data. Herunder en

status på. hvor vi er såvel institutionelt som nationalt

1. Nationalt er ministeriets Datavarehus netop gået i luften på FGU-området (primo december). Dog kun med

elevtilgang og fortsat med en usikkerhed om tallenes rigtighed. Meldingen fra ministeriet er, at tal på elevfravær,

frafald. bestand. overgang til beskæftigelse eller uddannelse også forventes at være tilgængelige inden for kort

tid.

2. Trivselsmålingen er i gang i disse uger (lukker 30/12), og resultaterne gøres tilgængelige i Datavarehuset

(forventet februar)

3. Vi fortsætter med at trække egne tal. Dels for i Datavarehusets opstart at kontrollere. at der er overensstemmelse,

dels fordi vores udslusningstal er mere præcise. end ministeriet lægger op til med deres kategorier; det er fx

interessant, om vi fortrinsvis udsluser til EUD- eller HF- området, ligesom det er interessant om frafald skyldes

flytning, barsel, kriminalforsorgen eller retur til KUI.
4. Vi er i stand til at trække elevtal og overgang/udslusning, og det har vi gjort efter notatets frekvens.

5. Elevgruppen ved vi noget om, men området er fortsat under udvikling. Dels at de relevante oplysninger kan

trækkes i FGU-planer (herunder også vores screeningsresultater), dels at overlevering i uddannelsesplanen fra

KUI indeholder relevante oplysninger (fx om elevens forudsætninger ift- fagligt niveau, trivsel, fremmøde). Dertil

kommer mulighedeme fra Datavarehuset, hvori der kan trækkes baggrundsoplysninger. Forventningen er, at vi er

i stand til at trække relevante data på elevgruppen i løbet af første kvartal 2021.

6. Vi registrerer fravær og anvender det pædagogisk og til at trække i skoleydelse ved ulovligt fravær FGU-planer er

pt gjort i stand til at den enkelte lærer kan se fravær på de enkelte elever. men ikke til at vi kan trække samlet

data på fravær. Dette forventes klar i løbet af første kvartal 2021.

7. Ifm. udarbejdelsen af den fælles samarbejdsaftale mellem de tre kommuner og FGU SV. har vi foreslået at vi i

fællesskab udarbejder et bilag. der sætter rammen for, hvordan vi forholder os til data. Det er bl.a. fælles

forståelser af kategorier, og det er, at vi forpligter os selv og hinanden på at søge bagom og udover tallene, dvs.

at vi tilgår data med et fælles udviklingsperspektiv.

Status pr. 2. december 2020 viser et elevtal på 666 daglige elever. Udslusningstal for perioden maj-oktober viser en

positiv udslusning (taxametergivende) på 57%.

BILAG 5.1. Data FGU SV dec 2020.pdf

5.2. Indstilling

Data tages til efterretning.

5.3. Beslutning

Orientering taget til efterretning

6. Orientering fra Bestyrelsesformand og Institutionsledelsen

6.1. Sagsfremstilling
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6.1.1. Finanslov 2021

Se bilag 6.1 Faktaark.
Finansministeriet offentliggjort en delaftale for Finanslov 2021 , som også vedrører FGU.

"Til forberedende grunduddannelse (FGU) afsættes der 60 mio. kr. i 2021 til et ekstraordinært løft af
tilpasningsmidleme. Det ekstraordinære løft skal være med til at sikre de bedst mulige rammer om de nye institutioner og
skal anvendes til at investere yderligere i tilpasningen af bygninger og lokaler. Dertil afsættes 30 mio. kr. årligt i 2021-
2022 til et løft af det inkluderende læringsmiljø og de pædagogiske rammer på de nye institutioner.

I SPS støtte (specialpædagogisk støtte) bevilges 30 mio. kr. pr. år fordelt efter elevtal. Det er en midlertidig ordning på 2
år. og skal understøtte det inkluderende læringsmiljø.

Det er meget langtfra hvad en støtteordning ville koste. hvis der skulle være lighed med den ordning der er gældende
på andre ungdomsuddannelser. men det er et skridt i den rigtige retning.

Ledelsen er tilfredse med en ordning, hvor der ikke skal søges for hver enkel elev, da dette kan have en
stigmatiserende effekt, og under alle omstændigheder er yderst bureaukratisk.

Omkring tilpasningsmidleme til sikring af de bedst mulige rammer afventer vi bygningsanalyse på området, som omtalt i
punkt 3.

BILAG 6.1 Faktaark..pdf

6.1.2. Modtaget tilsagn om FOU-midler.

Se bilag 6.2, 6.3 og 6.4

BILAG 6.2 FOU bevilling l.pdf
BILAG 6.3 FoU bevilling 2.pdf
BILAG 6.4 Fou bevilling 3.pdf

6.1.3. Ansøgning på OBUområdet.

Se bilag OBU-ansøgning

BILAG 6.5 OBU-ansøgning.pdf

6. I .4. Status Strategiarbejdet.

Se bilag 6.6. Status Strategi

BILAG 6.6 Status Strategi.pdf

6.2. Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

6.3. Beslutning

Orientering taget til efterretning

7. Coronasituation
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7.1. Sagsfremstilling

FGU er ikke omfattet af nedlukningen med begrundelsen om, at sårbare elever skal have fuld adgang til skolen.

Prøver kan fortsat gennemføres inden for de sundhedsfaglige retningslinjer — også ved brug af censorer. som skal ind
og ud af de berørte kommuner.

Medarbejdere og elever kan godt foretage transport til og fra skole over kommunegrænseme.

Fællesarrangementer. undervisning på tværs af hold. fællesspisning er aflyst. (Der leveres mad ud til holdene).

Herudover skal alle regler og retningslinjer omkring afstand. sprit mv naturligvis overholdes.

Mange elever , forældre. medarbejdere, og borgere undres over, at FGU ikke er omfattet af nedlukningen. Vi forsøger
via information at forklare reglerne, der er gældende for institutionen.

Vurderingen fra myndighedeme har været: -

-at det er vigtigt vores unge fastholdes i deres forløb på FGU.

- at en isolation for vores unge vil være ekstra problematisk.

-at online undervisning ikke er velegnet til de meget praktiske forløb.

Den særlige situation med flere smittede tager vi meget alvorligt. og vi har konstant fokus på overholdelse af de særlige
retningslinjer.

Skulle vi få smittede, som medfører lukning af hold, afdelinger eller hele skoler, så overgår vi til nødundervisning.

Pr. IO december 2020 er der ingen smittede på FGU SV, men vi har medarbejdere og elever til testning.

7.2. Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

7.3. Beslutning

Orientering taget til efterretning

8. Møderække i bestyrelsen 2021 samt første møde i 2022.

8.1. Sagsfremstilling

Den nuværende bestyrelses funktionsperiode udløber jt vedtægteme S 15 stk. 2 30. april 2022.

8.2. Indstilling

Forslag til datoer for kommende bestyrelsesmøder:

D. 25. marts 2021

D. 2. juni 2021

D. 28. september 2021

D. 17. december 2021

D. 30. marts 2022.

Konstituerende møde i den nye bestyrelse: II. maj 2022 kl. 10-13.

8.3. Beslutning

De indstillede datoer blev valgt som kommende mødedatoer.

9. Evt.
Ingen punkter til evt.
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