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Referat fra bestyrelsesmødet i  FGU Vendsyssel 
 

Mødedato:  12. oktober 2022 

Mødet påbegyndt: kl. 08.30 

Mødet afsluttet: kl. 11.30 

Mødested:  Lunderbjerg 6, 9330 Dronninglund 

Fraværende:  John Karlsson og Jeff Risager 

Afbud fra:  Per Kjeldsen   

 

 
 
DAGSORDEN: 
 
1) Godkendelse af mødedagsorden. 

 

Beslutning:  

Godkendt 

 

2) Økonomiopfølgning 

• ½ års regnskab 

• Balance/budget pr. 29.9.2022 

• Besparelser 

Anders Sigh gennemgik de fremsendte opgørelser 

Resume: Efter en grundig gennemgang og drøftelse af de opnående resultater pr. 29.9.2022 

fremkom der et ønske fra bestyrelsen om, at få en lidt mere overskuelig regnskabsopfølgning, 

som viser mere præcist, hvor afvigelserne ligger.  

Der fremkom ønske om, at kunne se afvigelsesprocenterne i forhold til budget for perioden, samt 

at kunne se budgettet for hele regnskabsåret. 

 

Beslutning: 

Orienteringen taget til efterretning.  

 

3) Status på personalesituationen V/Karen Marie Schytter 

Herunder igangsættelse af skolelederstillingen i Frederikshavn 

Resume: Søren Maagaard Hansen er konstitueret skoleleder i Frederikshavn. 

Karen Marie Schytter orienterede om en forestående revidering af ressourcefordeling mellem sko-

lerne både i forhold til økonomi, lærerkræfter og den samlede ledelsesopgave. 

Lederne holder planlægningsdage først i november, hvor de gennemtænker ledelsesorganiserin-

gen og fordelingen af den samlede ledelsesopgave. Efterfølgende bliver bestyrelsens formand og 

næstformand involveret. 

Konstitueringsperioden for skolelederstillingen i Frederikshavn forventes derfor ikke afsluttet pr- 

1. februar, som først planlagt.  

 

Der er et stillingsopslag på Jobindex til en værkstedsleder til Håndværk og Service i Hjørring. (  tid-

ligere byg, bolig og anlæg) 
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Beslutning: 

Det blev besluttet at ansættelsen af ny skoleleder stilles lidt i bero, indtil både fordelingen af res-

sourcer mellem skolerne og den samlede ledelsesopgave er afklaret. 

Karen Marie Schytter indkalder formandskabet til møde efter 2. november for at orientere om 

den fremtidige ledelsesorganisering og fordeling af ledelsesopgaver, eller eventuelt fremlægge en 

indstilling til ændringer, hvis det er påkrævet. 

 

4) Orientering om elevtal v/ Anders Sigh 

Resume: Anders Sigh gennemgik de rundsendte elevtal både pr. skole og pr. hold. 

FGU Vendsyssels elevtal ligger nu på et rimeligt stabilt niveau 

 

Beslutning: 

Orienteringen tages til efterretning 

 

5) Orientering om afslutning af byggeri på Jørgen H. Jensens Vej 3 

Resume: : Anders Sigh kunne fortælle, at ombygningen på Jørgen H. Jensens Vej 3 snart er fær-

dig. Der mangler en klarmelding fra Hjørring Kommune, 

 inden den endelige belåning kan komme på plads. 

 

Beslutning: 

Orienteringen tages til efterretning 

 

  

6)  Medarbejderrepræsentantens orientering 

        Resume: Medarbejderrepræsentanterne vil orientere fra skolerne. 

        Nadja Nielsen: skolen i Hjørring har deltaget i Hjørring Live, samt teaterparade i anledning af  

        300 års jubilæum. 

        Elevrådet er startet op, de har et godt samarbejde med Ungesekretariatet i Hjørring Kommune 

        Det går fornuftigt, med at være en røgfri skole. De unge kæmper, men klarer det godt 

        Der afholdes Julemarked lørdag den 26. november 2022 på Hirtshalsvej 271. 

        Lykke Reffeldt: Fortalte 2 rigtig gode solstrålehistorier fra Frederikshavn . En elev er startet  

        i hjemmeplejen efter 1,5 år med mange samtaler og møder med kommunen.  

        En anden elev fra køkkenet, som efter et sejltogt med Alvilda blev bidt af sejlads og nu skal 

        hun på togt med Skoleskibet Danmark 

        Lykke har medbragt billeder, men pga. tidspres, blev det besluttet at de rundsendes sammen 

        med referatet. 

        Helle Schak Krog: Roste det gode samarbejde på tværs af afdelingerne på skolen i Dronninglund, 

        som giver mulighed for værkstedsskift indtil den unge finder det helt rigtige tilbud. 

        Temaet døden - og hvad sker der efter, er blevet til efter en tur på Kunsten i Aalborg.  

        En Præst og en bedemand kommer afslutningsvis på besøg. 

        Der er planer om et foredrag fra ”Udsendt for Danmark”  

        Beslutning: 

 Orienteringen tages til efterretning 

   

  

7)  Elevrådsrepræsentantens orientering 
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        Resume:  Lukas fra Dronninglund afdelingen deltog. Elevrådsarbejdet i Dronninglund er lige  

        startet op. Han orienterede om nogle få punkter, de gerne vil rette op på hen ad vejen. 

Beslutning: 

Orienteringen tages til efterretning 

 

  

 

8)   Orientering  

 

• Direktøren orienterer 

Karen Marie Schytter orienterede ud fra vedhæftede slides 
 

• Gensidig orientering 

Intet 

 

9) Evt. 

Intet 

 

10) Godkendelse af referat 

 


