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Dagsorden FGU-bestyrelsen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner

Dato: 07.01.19
Tid: 17:30-20:00
Sted: Holstebro

Dagsorden
1. Godkendelses af dagsorden

2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
a. Forretningsorden med nedsættelse af forretningsudvalg
b. Sammenlægnings- og overdragelsesplan
c. Nyt navn

3. Nyt navn til FGU-institutionen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner

4. Sammenlægnings- og overdragelsesplan 

5. Klarlægning af målgruppen til FGU

6. Introduktionsforløb for ny uddannelseschef

7. Lokation for næste bestyrelsesmøde

8. Rundvisning 
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AD 2 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Indledning
På bestyrelsesmødet d. 4. december 2018 blev der truffet beslutning om nedenstående punkter:

a. Forretningsorden med nedsættelse af forretningsudvalg
b. Sammenlægnings- og overdragelsesplan
c. Nyt navn

Sagsfremstilling
På bestyrelsesmødet d. 4. december 2018 blev forretningsorden godkendt med nedsættelse af 
forretningsudvalg. Det blev besluttet at lave en ændring til beskrivelsen af ”forretningsudvalgets 
sammensætning”. Det betyder, at forretningsudvalget består af formand og næstformand samt 2 øvrige 
medlemmer valgt blandt de udefrakommende medlemmer i bestyrelsen. Kommunerne og 
arbejdsmarkedets parter skal være repræsenteret i forretningsudvalget – dog maksimalt med 2 
medlemmer hver. Uddannelseschefen varetager sekretariatsfunktionen for forretningsudvalget. 

Udover formand og næstformand blev Gert Ringgaard og Anne-Mette Novrup enstemmigt valgt til 
forretningsudvalget.

Af forretningsordenen fremgår det, at referater godkendes og underskrives på det efterfølgende møde. På 
de første 2 møder har bestyrelsen godkendt og underskrevet referat på det aktuelle møde. Formanden 
indstiller, at forretningsorden ændres så det fremgår af denne, at referater godkendes og underskrives på 
det aktuelle møde.

I henhold til sammenlægnings- og overdragelsesplanen blev det på bestyrelsesmødet i december 
besluttet, at sekretariatet indhenter og indgår aftale med revisor. Der er efterfølgende indgået aftale med 
BDO om årsregnskab for 2018 og rådgivning på bygningsstrategi. Derudover blev det besluttet, at 
sekretariatet påbegynder arbejdet med bygningsstrategi og afdækning af medarbejderkompetencer.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har afslået FGU-bestyrelsens anmodning om, at ændre FGU-
institutionens navn til: FGU Nordvestjylland. Afslaget sker med henvisning til ligheden med navnet FGU 
Nordvest, som er blevet godkendt for FGU-institutionen i Morsø, Jammerbugt og Thisted Kommuner.

Følgende navneændringer i Jylland er godkendt:
FGU Nordvest: Morsø, Jammerbugt, Thisted Kommuner
FGU Vendsyssel: Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Læsø Kommuner
FGU Midt-vest: FGU-institutionen i Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing/Skjern Kommuner
FGU Østjylland: Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner
FGU Midtjylland: Viborg og Silkeborg Kommuner
FGU Vest: FGU Esbjerg, Fanø, Varde Kommuner

Nyt navn til FGU-institutionen i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner bliver drøftet under AD 3.

Formanden indstiller
1. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
2. At forretningsordenen ændres, så det fremgår af forretningsordenen, at referater godkendes og 

underskrives på det aktuelle møde – se bilag 1
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AD 3 Nyt navn til FGU-institutionen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner

Indledning
På bestyrelsesmødet i december 2018 blev det besluttet at anmode STUK om navneændring til FGU 
Nordvestjylland.

Sagsfremstilling
STUK har givet afslag på navnet: FGU Nordvestjylland. Afslaget sker med henvisning til ligheden med 
navnet FGU Nordvest, som er blevet godkendt for FGU-institutionen i Morsø, Jammerbugt og Thisted 
Kommuner.

Følgende navneændringer i Jylland er godkendt:
FGU Nordvest: Morsø, Jammerbugt, Thisted Kommuner
FGU Vendsyssel: Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Læsø Kommuner
FGU Midt-vest: FGU-institutionen i Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing/Skjern Kommuner
FGU Østjylland: Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner
FGU Midtjylland: Viborg og Silkeborg Kommuner
FGU Vest: FGU Esbjerg, Fanø, Varde Kommuner
 
Navne forslag til sendes til Stine Mark (scma@skivekommune.dk) senest d. 3. januar 2019 kl. 12.00. 
Herefter bliver den sendt på mail til hele bestyrelsen.

Formanden indstiller
1. At bestyrelsen drøfter og godkender forslag til nyt navn til FGU-institutionen
2. At bestyrelsen beslutter, om der skal købes et domæne med det nye navn

mailto:scma@skivekommune.dk
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AD 4 Sammenlægnings- og overdragelsesplan 

Indledning
Den første bestyrelse skal udarbejde en sammenlægnings- og overdragelsesplan. Planen danner grundlag 
for bestyrelsens forberedelse af overdragelsen af aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser knyttet til 
uddannelsen og aktiviteter, som den forberedende grunduddannelse skal træde i stedet for. 

Sagsfremstilling
Sammenlægnings- og overdragelsesplanen fastsætter retningslinjer og proceskrav til de skoler og 
institutioner, der sammenlægges med og overdrages til FGU-institutionen. For at konkretisere 
sammenlægnings- og overdragelsesplanen skal de afgivende skoler og institutioner afgive nødvendige 
oplysninger jf. nedenstående tidsplan: 

9. november: Oplysninger vedr. bygninger – er fremsendt til formanden

1. december: Oplysninger om personale som overdrages pr. 1. august 2019

17. december: Årsregnskab for 2017

17. december: Budget for perioden 1. januar – 31. juli 2019

1. april 2019: Indsendelse af sammenlægnings- og overdragelsesplan

Af fremsendte oplysninger fra produktionsskolerne og VUC fremgår følgende fordeling af årselever i 
perioden 1. januar 2019 – 31. juli 2019:

- Produktionsskolen Marienlyst: 30 årselever
- VUC Holstebro-Lemvig-Struer: 95,5 årselever (fordelt på AVU, FVU og OBU)
- Skive-Viborg HF & VUC: 45,22 årselever (fordelt på AVU, FVU og OBU)
- Produktionsskolen Nordvestjylland: 83 årselever
- Sum: 253,72 årselever

På mødet deltager ekstern revisor og direktør Børn og Unge i Holstebro Kommune Susanne Ebdrup.

Formanden indstiller
- At bestyrelsen drøfter opmærksomhedspunkter vedr. sammenlægnings- og overdragelsesplan, 

særligt med fokus på en kommende bygningsstrategi og budget
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AD 5 Klarlægning af målgruppe for FGU

Indledning
På baggrund af drøftelser på de første bestyrelsesmøder er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal 
klarlægge målgruppen for FGU.

Sagsfremstilling
På tværs af de 4 kommuner er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af chefer fra arbejdsmarkeds-, 
social- og skoleområder, der skal se på den konkrete, men også potentielle målgruppe for FGU-
institutionen.

Arbejdsgruppen har møde d. 23. januar 2019 og forventer at have det første udkast klar til 
bestyrelsesmøde i februar.

Formanden indstiller
1. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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AD 6 Introduktionsforløb for uddannelseschefen

Indledning
Der var i december ansættelsessamtaler på stillingen som uddannelseschef for FGU-institutionen i 
Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

Sagsfremstilling
Der blev indgået kontrakt med en ny uddannelseschef d. 19. december 2018 med henblik på tiltrædelse 
d. 1. februar 2019. Kontrakten blev godkendt af STUK d. 20.12.18.

Formanden indstiller
1. At bestyrelsen drøfter og kommer med forslag til introduktionsforløb for den nye uddannelseschef
2. At Forretningsudvalget udarbejder en endelig introduktionsplan
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AD 7 Lokation for næste bestyrelsesmøde

Indledning
På bestyrelsesmødet i december 2018 blev det besluttet, at bestyrelsesmødet skulle placeres rundt i 
FGU-institutionens dækningsområde.

Sagsfremstilling
FGU-institutionen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner har hjemsted i Holstebro med 
geografisk dækningsområde i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner. Institutionen er oprettet 
med henblik på at udbyde forberedende grunduddannelse på 4 skoler beliggende i henholdsvis Holstebro, 
Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

For at udbrede bestyrelsens kendskab til hele dækningsområder indstiller formanden
- At bestyrelsen beslutter lokation for næste bestyrelsesmøde
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AD 8 Rundvisning på lokationer i Holstebro 

Indledning
I forlængelse af bestyrelsesmøderne besøger bestyrelsen relevante lokationer i FGU-institutionens 
dækningsområde.

Sagsfremstilling
Produktionsskolen Nordvestjylland - også kaldt PNVJ er en selvejende institution, som har udspring i de 
tre nabokommuner: Lemvig, Struer og Holstebro. Institutionen har to afdelinger – en i Lemvig og en i 
Holstebro.

PNVJ ejer lokaler på Havnen 72 i Lemvig og på Heimdalsparken 38 i Holstebro. Derudover lejer PNVJ 
lokaler på Skivevej 112, som er opsagt pr. 30. juni 2019. Det bliver aktuelt for FGU-institutionen at se på 
nye lokationer for institutionens skole i Holstebro.

På mødet vil der være en rundvisning på potentielle lokationer i Holstebro.

Formanden indstiller
- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
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