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Referat fra bestyrelsesmødet for FGU Vendsyssel 
 

Mødedato:  29. juni 2022 

Mødet påbegyndt: kl. 08.30-11.30 

Mødet afsluttet: kl. 12.00 

Mødested:  Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring 

Fraværende:  Ingen 

 
DAGSORDEN: 
 
1) Godkendelse af mødedagsorden. 

 

Beslutning: Godkendt 

 

2) Godkendelse af Vedtægter for FGU Vendsyssel 

Resume: Anders Sigh gennemgik de tilrettede vedtægter. Der er enkelte tilretninger, som efterføl-

gende er foretaget. Ligeledes blev allongen gennemgået og tilrettet 

 

Beslutning: Bestyrelsen var enige om at godkende de tilrettede vedtægter samt allongen, 

som godkendes i Penneo.  

 

 

3) Godkendelse af Forretningsorden for FGU Vendsyssel 

Resume: Der blev drøftet muligheden for at nedsætte et forretningsudvalg i stedet for et for-

mandskab. En enkelt rettelse til Forretningsordenen, som efterfølgende er tilrettet. 

 

Beslutning: Bestyrelsen ønsker at fortsætte med et formandskab, som afholder forberedende mø-

der og løbende drøfter FGU Vendsyssels drift, udvikling og udfordringer med direktøren. Bestyrel-

sen godkendte den tilrettede forretningsorden, som sendes til godkendelse i Penneo 

 

4) Gennemgang af Resultatopgørelse og Balance pr. 31.5.2022 

Resume:  Anders Sigh og Mads Bording deltager i dette punkt 

Mads Bording gennemgik de opnåede resultater pr. 31.5.2022, samt balancen. 

Vi forventer stadig at komme ud med det negative resultat på kr. 260.000, som det vedtagne 

budget for 2022 viser. 

 

 Gennemgangen af budgetopfølgningen pr. 31.5.2022 blev taget til efterretning 

 

 

5) Godkendelse af Regnskabsinstruks 

Resume: Anders Sigh og Mads Bording deltager i dette punkt. 

Anders Sigh gennemgik de væsentligste ændringer i instruksen, som er et proces dokument, der 

er omskrevet i tæt samarbejde med skolens revisor 

 

Beslutning: Regnskabsinstruksen bliver sendt ud til godkendelse i Penneo 
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6) Orientering om Finansiel strategi 

Resume: Anders Sigh og Mads Bording deltager i dette punkt. 

Gennemgang af den Finansielle strategi som den nye bestyrelse skal orienteres om, da den er 

vedtaget af den tidligere bestyrelse i oktober 2021.  

 

 Orienteringen tages til efterretning. 

 

7) Orientering om elevantal 

Resume: Anders Sigh deltager i dette punkt og orienterer om den aktuelle elevsituation 

Gennemgang og drøftelse omkring den faktuelle elevsituation og udviklingen over en længere pe-

riode. Anders Sigh lovede at lave en statistik over antal elever, som de enkelte Kommuner har visi-

teret til FGU. Den færdige statistik rundsendes til bestyrelsen. 

 

 Orienteringen tages til efterretning. 

 

8)  Orientering om byggeri/flytning 

Resume: Anders Sigh giver en kort status 

Anders Sigh gav en grundig gennemgang af ombygningen før og efter vandskaden. Vi forventer, 

at ombygningen er færdig til skolestart den 8. august 2022. 

Bygning af værkstedshal er sat på pause indtil belåningen af de nuværende om forandringer er 

færdiggjort. 

Svend Åge Christiansen står ved deres afgivne tilbud på bygning af værkstedshal, dog med forbe-

hold for stigende materialepriser. 

 

Orienteringen tages til efterretning. 

  

 

9)  Orientering om IDV tilbud 

Resume: Karen M. Schytter orienterer om fremtidige planer for samarbejde med KUI om IDV til-

bud for Unge, som har brug for en ekstraordinær pædagogisk indsats. 

Karen Marie Schytter er i god dialog med Brønderslev Kommune om muligheden for at sætte IDV 

elever ind på de enkelte hold på skolen i Dronninglund. Det drejer sig om elever, som pt. Ikke er i 

målgruppen for FGU, men som med tiden, kan blive det. 

Det er en lille gruppe elever, som hverken er i målgruppen for kommunens STU tilbud eller FGU  

 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

 

10) Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder efterår 2022 – forår 2023 

 

       Beslutning: Bestyrelsesmødet den 30. november 2022 flyttes til kl. 8.30- 11.30.  

        Der udfærdiges en ny opdateret mødeliste, som vedhæftes referatet og der indkaldes i Outlook.                
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11) Medarbejderrepræsentantens orientering 

Resume: Medarbejderrepræsentanterne vil orientere fra skolerne. 

Nadja: Der er i Hjørring fokus på trivsel- en del af projekt ILT 

Der er rigtig mange elever, som har været til eksamen. Det er gået rigtig godt og det har være en god 

oplevelse for mange og som de efterfølgende er meget stolte over. 

Hjørring skolen har god erfaring med værksteds undervisningen i PASE og dansk/matematik 

Alle fra Hjørring skolen deltager i Hjørring Live i september, hvor FGU også har en Gate. 

Flytningen til Jørgen H. Jensens Vej 3 har fyldt en del både for elever og ansatte. Bliver godt, når alle 

er på plads.  

 

Skolen i Brønderslev/Dronninglund har deltaget i Open By Night i Dronninglund. En lang arbejdsdag 

fra kl. 8.00 til 22.00.  

Buen er spændt hårdt rund omkring – der er for få ansatte til at kunne komme ud og deltage i aktivi-

teter ude af huset i dagligdagen. 

 

Lykke: Skolen i Frederikshavn (træværkstedet) har etableret en sansehave i Frederikshavn, hvor ele-

verne deltog i en festlig indvielse sammen med Kommunens Borgmester. 

Sæby havn har i samarbejde med smedeholdet og Lene Bilde fra Sæby fået opsat glaskunst på de nye 

havne anlæg. 

PGU-vejlederen i Frederikshavn, har skrevet et brev, som blev læst op. Heri roste hun alle skolens ele-

ver og ambassadører for deres velvillighed til at fortælle om FGU Frederikshavn. Det gælder både når 

hun er på rundvisning med kommende elever og når der er startet nye elever på skolen. 

 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

 

12) Elevrådsrepræsentantens orientering 

Resume: Elevrådsrepræsentanten har kun et enkelt punkt med fra elevrådet, nemlig fokus på 

sund og nærende kost. Der var fremkommet ønske om flere måltider om dagen, og om en lidt 

større mængde af mad. 

Karen Marie Schytter var bekendt med elevernes ønske og vidste, at skolelederen sammen med 

køkkenet havde foretaget ændringerne. Måske var disse helt slået igennem endnu. Karen følger 

op. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

13)  Orientering  

 

• Direktøren orienterer 

Karen M. Schytter orienterede ud fra det Power Point, som er vedhæftet dette referat. 

 
              Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.        

• Gensidig orientering 

 

Intet 
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14)  Evt. Intet 

 

 


