Referat for onlinemøde i bestyrelsen for FGU Midt-Vest
16. april 2020 fra 16.00 – 18.00
FGU Midt-Vest, Online med Microsoft Teams
Deltagere:
Henning Vestbjerg Pedersen: Deltager fra 16.15 (midt i pkt. 2)
Morten Knudsen
Krista Hebsgaard Justesen
Marianne Oksbjerre
Lars Bang Pedersen
Mikael Langhoff
Karina Gydesen
Trine Ørskov
Lone Børlum
Marianne Bjørn: Deltager fra 16.25 (midt i pkt. 2)
Ib Lauritsen
Helge Albertsen
Kristian Andersen: Deltager fra 16.20 (midt i midt 2)
Thomas Dalgaard
Stine Aaen Dürr

•

1. Godkendelse af referat fra 5/2-2020 (bilag 1)
Formanden indstiller:
• Bestyrelsen godkender referatet
Referatet blev godkendt

•

2. Online gennemgang af regnskabet for 2020
Regnskabet (bilag 2) er blevet sendt ud på forhånd, og eventuelle spørgsmål må meget gerne
sendes til Thomas inden bestyrelsesmødet, således revisoren kan forberede sig på de specifikke
spørgsmål.
PWC gennemgår regnskabet, og direktøren supplerer med enkelte specifikke fokusområder.
Formanden indstiller:
• Bestyrelsen drøfter regnskabet

•

Bestyrelsen godkender regnskabet (PWC sender en
elektronisk godkendelse ud umiddelbart efter mødet, således vi kan overholde
Ministeriets deadline for regnskabsindsendelse den 22. april)

Bestyrelsen har været tjeklisten igennem, og bestyrelsen havde ingen kommentarer.
Både bestyrelse og revisor udtrykte stor tilfredshed med resultatet og den indsats, som
økonomichefen/direktøren har leveret ift. at få regnskabet færdigt.
Formanden og direktøren gennemgår tjeklisten, hvorefter formanden skriver under.
PWC sender en elektronisk godkendelsen ud til alle bestyrelsesmedlemmer.

•

3. Uddannelsesstatistik:
Tallene for ansøgninger til ungdomsuddannelser et netop offentliggjort. Se eventuelt:
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1684.aspx
Årets ansøgertal viser, at hver femte elev søger en erhvervsuddannelse, når de forlader
grundskolen efter 9. og 10. klasse. Størstedelen vælger stadig en gymnasial uddannelse. Søgningen
ligger på niveau med sidste års søgning til ungdomsuddannelser.
Statistikken vedrørende søgningen til FGU ser således ud:

’

Specielt i Herning kan der være en udfordring med elevtallene. Herunder ses en tabel over det
nuværende elevtal og Ministeriets forventede elevtal:

FGU Midt-Vest Herning

Ministeriets
forventede elevtal
217

Elevtal pr. 1. marts

Afvigelse %

178 FGU- og afløbselever

-18 %

FGU Midt-Vest Ikast

105

88 FGU- og afløbselever

-16 %

FGU Midt-Vest Skjern

98

115 FGU- og afløbselever

+17 %

På baggrund af den netop offentliggjorte uddannelsesstatistik, arbejder vi på at hente uddybende
tal fra de tre kommuner. Vi håber på, at vi inden bestyrelsesmødet kan eftersende nedenstående
tal:

Landsdækkende
Gymnasium

72 %

EUD

19,9 %

FGU og
øvrige
Øvrigt

3,1%

Herning Kommune

Ikast-Brande
Kommune

Antal
elever

Antal
elever

%

Ringkøbing-Skjern
Kommune
%

Antal
elever

%

5,0%

FGU Midt-Vest er særligt interesseret i, hvilke kommunale tilbud der placeres i kategorierne ”FGU
og øvrige” samt ”Øvrigt”.
Der vil blive taget initiativ til møder mellem FGU Midt-Vest og kommunale parter for at finde ud af,
hvad der lægger bag tallene.
Formanden indstiller:
• Thomas orienterer om uddannelsesstatistikken.
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bestyrelsen efterspørger statistik på udslusningen fra FGU Midt-Vest på baggrund af en
henvendelse fra erhvervsskolerne.

•

4. Generel orientering fra direktøren:

FGU Midt-Vest har ansat Anette Hammer, som skoleleder
på Herning-afdelingen.
Anette Hammer startede i begyndelsen af marts som skoleleder i Herning. Vi havde seks
dygtige ledere til samtale, men efter 2. samtalerunde var der enighed i ansættelsesudvalget
om, at Anette skulle ansættes. Anette har været leder på EUD i hhv. Holstebro og Silkeborg i
tilsammen ca. 25 år, og hun har stor erfaring med både målgruppen og pædagogikken.
Anette nåede heldigvis at få lidt tid på skolen, inden vi måtte lukke ned på grund af Coronakrisen.
Orientering om, hvordan har FGU Midt-Vest håndteret Corona-situationen:
I begyndelsen af marts sendte vi orientering ud til alle bestyrelsesmedlemmer om, hvordan
vi håndterer Corona-krisen. Som det fremgår af orienteringen, har vi haft / har vi stadig stort
fokus på at holde kontakten til vores elever. Mange af vores elever er udsatte og sårbare, og
vi har forsøgt at undgå, at eleverne ”slipper skolen” i hjemsendelsesperioden enten på grund
af manglende kontakt, eller at de ikke magter de hjemmeopgaver, som de bliver stillet
overfor som fjernundervisning. Lærerne har haft kontakt med deres elever dagligt, og vi har
differentieret opgaverne efter den enkelte elevs behov. I henhold til de udsendte
retningslinjer fra Ministeriet har FGU Midt-Vest krævet, at eleverne er aktive i perioden for
at kunne modtage skoleydelse. Eleverne har på forskellige kanaler fået denne information
om at være studieaktiv:
Som elev er man aktiv ved:
•

Dagligt være i kontakt med din kontaktlærer pr. sms, mail eller telefon

•

Svare på alle henvendelser fra FGU Midt-Vest

•

Hver dag holde dig orienteret på FGU Midt-Vest’ hjemmeside www.fgumv.dk , hvor skolen
løbende lægger informationer ud

•

Tilmelde dig skolens Facebookside. Du finder link på FGU Midt-Vest’ hjemmeside, og holde
dig orienteret om nyheder på Facebooksiden

•

Lave de opgaver som dine lærere stiller dig, og tage kontakt til dine lærere hvis du har
spørgsmål eller har brug for hjælp til at løse opgaven. Dine lærere vil vurdere, hvor mange
opgaver du skal lave.

Enkelte elever har fået dispensation for kravet om studieaktivitet.
I hjemsendelsesperioden har lærerne i de første uger haft fokus på at få kontakt med eleverne
og få den nye hverdag til at fungere. Desuden har de arbejdet med pædagogisk udvikling,
blandt andet har vi intensiveret den digitale indsats.

Ledelsen har i de første dage af hjemsendelsesperioden haft
fokus på at organisere den nye hverdag. Efterfølgende har
ledelsen udarbejdet diverse strategier herunder en kommunikationsstrategi, en
digitaliseringsstrategi og en antimobbestrategi. Desuden arbejdes der i samarbejde med
udvalgte medarbejdere på en onboarding-strategi i forhold til eleverne.

Byggeri
Ved bestyrelsesmødet i februar besluttede bestyrelsen at afvente med at tage stilling til
bygningsudfordringen i Skjern. Det ser nu ud til, at der allerede fra august kan være en større
udfordring end forventet. KUI har meddelt, at der formentlig kommer 30-40 nye elever i Skjern.
Således skal den gamle produktionsskole - som tidligere har været beregnet til 30-40 elever og 5-6
ansatte - rumme ca. 100 elever og 15 ansatte.
FGU Midt-Vest arbejder i øjeblikket på at låne lokaler på enten UCRS eller Svinget 5, således vi er
forberedte til opstarten i august.

Formanden indstiller:
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bestyrelsen utrykte stor tilfredshed med den indsats som alle medarbejdere og ledelsen har
leveret i det sidste års tid. Det blev italesat af flere bestyrelsesmedlemmer, at FGU Midt-Vest
nået rigtig langt i dette skoleår.

5) Eventuelt
Til næste bestyrelsesmøde tages op, om det er nødvendigt at afholde flere bestyrelsesmøder
pr. kalenderår.
Til næste bestyrelsesmøde tages op, om elevrådsrepræsentanter skal have stemmeret. I
øjeblikket skrives i vedtægterne: ”Hvis der er nedsat et elevråd, udpeger elevrådet en
tilforordnet uden stemmeret, jf. lovens § 12, stk. 4.”

Bilagsoversigt:
Punkt 1: Godkendelse referat
• Bilag 1: Referat fra 5. februar 2020

Punkt 2: Online gennemgang af regnskabet
•

Bilag 2: Regnskab 2020

