Dagsorden FGU Skolen HLSS
Dato:
Sted:

8. august 2019
Marienlystvej 17, 7800 Skive

Mødetid:
Mødestart:

Kl. 17.30 – 20.00
Kl. 17.30 – spisning ved mødestart

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2.

Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

3.

Meddelelser fra formanden

4.

Meddelelser fra FGU Skolen

5.

Fortroligt

6.

Godkendelse af vedtægter

7.

Gensidig orientering / Eventuelt

Afbud
Mona Blaabjerg Nielsen
Anne Mette Novrup
Lars Stampe

3. Meddelelser fra formanden
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
A. Blivende bestyrelse
På bestyrelsesmødet i juni besluttede FGU-bestyrelsen at fastholde den nuværende struktur for
udpegningsberettigede organisationer. Samtidig blev det besluttet at fastholde et antal på 11
bestyrelsesmedlemmer i nuværende valgperiode.
På den baggrund blev de udpegningsberettigede organisationer kontaktet med henblik på at udpege
medlemmer til den blivende bestyrelse.
Der er hen over sommerferien kommet tilbagemeldinger fra Holstebro, Lemvig, Skive og Struer
Kommuner. I forbindelse med den kommunale indstilling i efteråret 2018 har kommunerne valgt
repræsentanter til både den første og den blivende bestyrelse. Dette betyder, at Goska Rasmussen og
Jan D. Andersen fortsat repræsenterer Skive Kommune. Kenneth Bro repræsenterer Lemvig Kommune,
Lars Stampe repræsenterer Holstebro Kommune og Peter Vestergaard repræsenterer Struer Kommune.
Derudover har Danske Erhvervsskoler meddelt, at Ann Østergaard fortsætter i bestyrelsen.
Dansk Erhverv har meddelt, at Jon Skålerud fortsætter i bestyrelsen.
Ved udsendelse af dagsorden mangler der en tilbagemelding fra Fagbevægelsernes Hovedorganisation
(FH) og DI i forhold til deres repræsentanter.
FGU Skolen HLSS afholder valg til medarbejderrepræsentanter medio september. Jf. vedtægt skal der
udpeges 2 medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Ved udpegningen bliver der taget stilling til,
hvilken medarbejderrepræsentant, der er stemmeberettiget.
Når elevrådet er nedsat, udpeger elevrådet en tilforordnet uden stemmeret.
Mona Blaabjerg Nielsen udtræder af bestyrelse.
B. Pressedækning opstart
Der er udarbejdet pressemeddelelser i forbindelse med elevernes opstart på de 4 skoler. Formålet er at
skabe opmærksomhed omkring det historiske i, at vi starter en helt ny ungdomsuddannelse målrettet
unge mellem 15 og 25 år.
C. Velkomstbrev fra undervisningsministeren
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil fremsendte 1. august et velkomstbrev. Brevet er vedlagt
til jeres information.
D. Chefoverenskomst
Chefaftalen for FGU er underskrevet af arbejdsmarkedets parter og kan findes på
Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Aftalens løn- og ansættelsesvilkår træder i kraft 1. januar 2019.
Chefaftalen bliver aftalegrundlaget for ansættelse af ledere med personaleansvar på FGU-institutionen.
Der vil blive holdt informationsmøder for bestyrelsesformænd og øverste ledere - datoer vil snarest blive
fastlagt.

På næste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen godkendt lønpolitik for øvrige chefer (uddannelseschefer)
med personaleansvar. Ansættelseskontrakt for øverste chef skal godkendes af Moderniseringsstyrelsen.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning
Efter udsendelse af dagsorden har FHO meddelt, at Gert Ringgaard og Hans Enevoldsen fortsætter i FGUbestyrelsen.

4. Meddelelser fra FGU Skolen
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
A. Opstart på FGU Skolen HLSS
1. August mødtes alle medarbejdere i Holstebro. Efter velkomsten var der bestilt bus til en rundtur på
FGU Skolens 4 adresser. Formålet var at præsentere rammer og vilkår for de enkelte arbejdspladser. Det
var en god og spændende dag, hvor der blev snakket fremtid, elever, didaktik og pædagogik.
Fredag var omdrejningspunktet indsatsområder frem mod uge 42.

Strategi

Aktiviteter
Admin.
•Opstart af systemer
•SLS
•NavisionStat
•Uddata+
•IT
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FGU Skolen har valgt at indgå en aftale med forlaget Praxis, og lærerne har været på kursus i anvendelse
af dette online redskab i uge 32. Derudover er der i den første arbejdsuge sat fokus på de 15
pædagogiske didaktiske principper.
Alle 4 skoler er klar til at modtage eleverne mandag d. 12. august.
FGU-lærerne skal på 5 kursusdage med VIA i efteråret.
B. Elevantal
FGU Skolen får hele tiden nye elever, hvorfor de endelige elevtal vil blive fremlagt på mødet.
C. Personalesituationen




Nye medarbejdere
Opsigelser fra medarbejdere

D. Organisationsplan / Organiseringen
Der er udarbejdet organisationsplan for FGU Skole HLSS. På mødet vil direktør Charlotte Tipsmark
gennemgå planen.
Organisationsplan for FGU Skolen HLSS:

Direktør
Charlotte

Udviklingschef

Administration
Nuka, Jette, Lene, Pia, Charlotte

Tina Storm

IT
Administrator

OBU Team

Mark Storm

Udd. Chef
Lemvig / Struer

Udd. Chef
Skive

Martin Sanders

Havnen 72 - 74

Heidi, Anne

Udd. Chef
Holstebro

Bjørn Kirkegaard

Jernbanegade
8

Marienlystvej
17

Cafe ”en bid af
himlen”

Anders Gammelvind

Gl. Børsting

Tværgående ansvarsområder for uddannelsescheferne:
Bjørn

Martin

EGU

PGU

Internationalisering

Forløbsplaner

KUU

Anders

X

AGU

X

Eksamen

X

Skivevej 112

Cafe ”Kamoon”

Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg:

Samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg

Charlotte

Martin

TR

Tina

Bjørn

AMIR

Lokalt SISU

Anders

TR

AMIR

TR

AMIR

Lokalt SISU

Lokalt SISU

Elevråd og advisory board

Charlotte

Martin

Samarbejdspartnere

Elevråd

Lokalt

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning

Tina

Bjørn

Elevråd

Anders

Samarbejdspartnere

Lokalt

Elevråd

Samarbejdspartnere

Lokalt

5. Fortroligt

6. Vedtægter og forretningsorden
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller,
a) at bestyrelsen godkender vedtægter og forretningsorden for FGU Skolen HLSS
b) at bestyrelsen godkender, at der er 5 uger mellem konstituerende bestyrelsesmøde og
efterfølgende møde
Sagsfremstilling
Vedtægter for FGU Skolen HLSS blev drøftet på bestyrelsesmødet i juni 2019. Her blev det besluttet:
At fastholde et antal på 11 i nuværende valgperiode
At nuværende FGU bestyrelse forud for valgperiodens udløb skal drøfte vedtægter med henblik
på at genovervej antal bestyrelsesmedlemmer for i stedet at åbne for selvsupplering
At bestyrelsen fastholder nuværende struktur for udpegningsberettigede organisationer.
Strukturen skal revideres ved udløb af valgperiode. Tilsvarende ønsker bestyrelsen ved udløb af
valgperiode at fastsætte antal fra hver organisation
At der ikke skal være selvsupplering i nuværende valgperiode, men bestyrelsen vil genoptage
drøftelserne ved udløb af valgperiode
At bestyrelsen fastholder forretningsudvalget til udgangen af 2019, hvorefter bestyrelsen overgår
til formandskab
Vedtægter og forretningsorden er revideret på baggrund af beslutninger på bestyrelsesmødet i juni og
vedlagt.
Af forretningsorden fremgår det, at:
”Efter nyvalg af bestyrelsesmedlemmer konstituerer bestyrelsen sig med en formand og næstformand samt yderligere
2 medlemmer til forretningsudvalget. Institutionens leder indkalder til et bestyrelsesmøde, der finder sted senest 4
uger efter valget har fundet sted.”

FGU bestyrelsen har planlagt møde 5 uger efter det konstituerende møde. Forretningsudvalget indstiller,
at bestyrelsen godkender, at der går 5 uger mellem det konstituerende møde og det efterfølgende møde.
Beslutning
a) Vedtægter og forretningsorden godkendt
b) Godkendt, at der er 5 uger mellem konstituerende møde og efterfølgende møde

10. Gensidig orientering
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling


Ingen bemærkninger fra forretningsudvalget

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning
Husk at sende kørsel til Charlotte Tipsmark

Der er ønske om, at der på et fremtidigt bestyrelsesmøde kommer en præsentation af de lokale skoler fra
de 3 uddannelseschefer.

