Bestyrelsesmøde nr. 10 - referat
Dato

19. december 2019

Tidspunkt

Kl. 16.00-18.00

Hvor

FGU-skolen i Silkeborg

Deltagere

Anders Bertel (næstformand)
Hans Okholm
Dorthe Schou Jensen
Knud Kjærgaard Jensen
Henrik Toft
Claus Clausen
Preben Mosgaard
Ken Dave Ernshof
Lone Susan Røge
Yasser Wael Yasser (elevrådsformand Viborg)
Klaes Hejlesen (elevrådsformand Silkeborg)
Janne Mylin (direktør)
Lene Hougaard Koch (sekretær)

Afbud

Steen Vindum (formand)
Niels Løgager Nielsen
Jørn Wulff-Kristensen

1. Dagsorden
Punkt på dagsorden:
Der ønskes godkendelse af dagsorden.
Behandling:
Dagsorden godkendt af bestyrelsen.

2. Referat fra sidste møde
Punkt på dagsorden:
Der ønskes underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Behandling:
Referat fra sidste bestyrelsesmøde underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
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3. Velkommen til elevrådet
Punkt på dagsorden:
Velkommen til formænd for elevrådene på henholdsvis Viborg- og Silkeborgskolen, som vil orientere bestyrelsen om, hvad de arbejder med p.t., samt om fællesmødet i Odense med MODSTRØM.

Orientering:
Klaes fra elevrådet i Silkeborg fortæller: elevrådet i Silkeborg har talt om, hvordan man laver den bedste hverdag for eleverne, om rygeregler, vigtigheden af god mad i kantinen, og hvordan man kan hjælpe hinanden.
Yasser fra elevrådet i Viborg fortæller: elevrådet i Viborg har diskuteret rygeregler, om madordningen skal
være obligatorisk og forbuddet mod at tage slik med på skolen. Derudover har man også talt om, hvordan
eleverne får det bedst muligt, bl.a. ved at elevrådet står for fælles arrangementer som julebingo.
Begge elevrådsrepræsentanter var med til opstartsmøde af FGU’s elevforening Modstrøm i Odense. Her talte
man meget om fælles indsats på tværs af FGU-skoler, og om, hvordan man behandler hinanden. Det fælles
motto er: Ingen må føle sig udenfor. Indenfor den enkelte skole kan samarbejdet og respekten for hinandens
fagligheder og kompetencer styrkes ved samarbejde på tværs af værksteder og hold.

4. Budget 2019 og 2020
Punkt på dagsorden:
Vedhæftet opfølgning på budget 2019 samt forudsætningerne til disse.
Derudover notat fra revisor vedr. anlæg og afskrivning.

Orientering v/Janne Mylin:
Der er endnu ikke kommet nogen centrale udmeldinger fra UVM om anlægshåndtering i overgangsperioden
mellem det nye paradigme og produktionsskolernes tidligere praksis, og vi ved ikke, om det kommer. Vores
revisor har på opfordring skrevet et notat ang. ”Regnskabsmæssige konsekvenser ved revurdering af indregning og måling af skolens overtaget anlægsaktiver fra Produktionsskolerne ifm. overgang til nyt regelsæt”.

Følgende er foretaget i budgettet i forhold til ovenstående:
▪
▪

Anlæg, med anskaffelsessum 50.000 kr. der jf. notat kan vælges udgiftsført, er medtaget.
Afskrivningerne er rettet til, efter ovenstående anlæg er taget ud.

Afskrivninger på grunde og bygninger er uændrede ift. VPS- og SPH-praksis, da der afventes en beslutning
fra bestyrelsen om praksis.
Tallene i budgettet forudsætter ligeledes, at der vælges ikke at foretage ”bunkning” af anlæg, men straksafskrivning på småanskaffelser under 50.000 kr., hvilket godkendes af bestyrelsen.
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Der er korrigeret for afdrag på lånene, der fejlagtigt var med i det budget, der blev behandlet på bestyrelsesmødet den 29. oktober 2019.
Fremadrettet præsenteres bestyrelsen for ét budget og ét regnskab. Der vil være regnskabsaflæggelse for
2019 på bestyrelsesmødet 27. marts 2020, og derefter kvartalsvise budgetopfølgninger for 2020.

5. Budget 2020
Punkt på dagsorden:
Der ønskes en godkendelse af budget 2020.

Orientering v/Janne Mylin:
Indtægter: budgettet er nedjusteret i forventningerne til elevtallet med 10 FGU-årselever på baggrund af aktivitetsindberetningen for 3. og 4. kvartal 2019. Vi kan dog allerede nu se, at der kommer flere elever end forventet.
Omkostninger: der er indsat en personaletilpasning på 1.200.000 kr.

Behandling:
Spørgsmål vedr. kommende indtægter fra værkstedernes produktion, der højst sandsynligt vil blive lavere
med FGU´ens undervisningsform ift. produktionsskolen – hvad vil det betyde for værkstedernes omkostninger? Janne svarede, at færre ordrer fra virksomheder også vil medføre lavere værkstedsomkostninger, alle
faglige temaer / værksteder får en pulje til produktion i undervisningsøjemed.
Budget 2020 godkendt af bestyrelsen.

6. Regnskabsinstruks
Punkt på dagsorden:
Janne giver kort status vedr. tilblivelse af regnskabsinstruksen, der er i arbejdende proces.

Orientering v/Janne Mylin:
Janne har anbefalet formandskabet at vente med præsentation af regnskabsinstruksen, da den er i løbende
proces. Den fremlægges i stedet på næste bestyrelsesmøde med henblik på bestyrelsens godkendelse. Der
arbejdes på realistiske beskrivelser af procedurer, arbejdsgange og processer mellem systemer og ansatte.

3

7. Ordens- og samværsregler
Punkt på dagsorden:
Bestyrelsen godkendte i juni ordens- og samværsregler for FGU Midtjylland.
Efterfølgende har en arbejdsgruppe vedr. håndtering af ordensregler udarbejdet oplæg. Ledelsesgruppen
og SU-AMR har kigget på oplægget, som efterfølgende er drøftet på personalemøder i november.
Ledelse og personale indstiller, at bestyrelsen godkender de få ændringer til ordens- og samværsregler.
Elevrådene har ligeledes behandlet ordens- og samværsregler på møder.

Drøftelse:
Udgangspunktet er, at vi skal have enkle regler, der virker. Derfor har både elever og medarbejdere givet
input til og arbejdet med ordens- og samværsreglerne, og arbejdsgruppen vedr. håndtering af ordensregler
har gjort et stort stykke arbejde i forhold til implementering af reglerne.
Bestyrelsen drøfter de punkter, der fylder mest i hverdagen hos lærere og elever:
▪
▪

Rygning
Madordning

Rygning:
Vores rusmiddelpolitik læner sig op ad de to kommuners. Der er desuden en ny lovgivning på vej med rygeforbud på ungdomsuddannelser og erhvervsskoler.
Udfordringer: Det har været en stor omvæltning med totalforbud mod rygning. Lærerne bruger meget tid
og energi på at hente dem, der bryder reglerne og går ud og ryger. Der er mange flere elever, end man har
været vant til, og lærerne kender ikke længere alle elevnavne. Det generer naboerne, når elever går udenfor matriklen for at ryge, og det skaber en dårlig læringsramme, hvis nogle elever sidder og har åbenlys rygetrang. Der er nogle af vores elever, der af forskellige årsager har brug for at ryge. Ikke alle kan overskue
konsekvenserne af evt. at blive smidt ud.
Løsningsmuligheder: Det er vigtigt, at vi kan tilbyde alternativer til rygningen, fx fælles gåture, NADA-behandlinger og rygestopkurser. Vi må godt stille krav, ellers får de unge et chok, når de kommer ud på arbejdsmarkedet eller andre uddannelsesinstitutioner. Som lærer er man leder for de unge, og vi skal ikke
have for lave forventninger eller være bange for indgriben i den personlige frihed. Det er vigtigt at huske
på, at eleverne får skoleydelse i hele skoletiden. Nye regler og vaner er en proces, og ifølge lærerne går det
allerede bedre. Det kommer desuden til at hjælpe, når de heller ikke må ryge på College360, mens de er i
kombinationsforløb. Oplægget til håndhævelse af ordensreglerne giver mulighed for individuelle aftaler.
Janne orienterer, hvis vi kommer i en situation, hvor det vil være relevant at have besøg af narkohund, skal
det stå i vores rusmiddelpolitik, at et sådant uanmeldt besøg kan forekomme. Bestyrelsen godkender, at
brug af narkohunde skrives ind i rusmiddelpolitikken som en mulighed.
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Kostordning:
Elevrådsformændene mener, reglerne bør ændres, så det er tilladt at tage madpakke med, selvom man betaler for kosten. De mener bl.a. ikke, der er nok veganske alternativer. Janne henstiller til det inkluderende
fællesmåltid, som skaber sociale relationer og dannelse. Derfor er det besluttet, at vi spiser sammen og spiser den samme mad - også af hensyn til køkkenernes indkøb og planlægning. Hun vil give opfordringen om
at udvide sortimentet videre til køkkenerne.

Beslutning:
Bestyrelsen godkender ordens- og samværsreglerne med de tilhørende håndteringer og pædagogiske
handlemuligheder.

Ordens- og samværsreglerne samt håndtering af disse vil være på hjemmesiden med link til flg.:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fraværsregistrering
Beskadigelse af inventar, bygninger og udstyr
Antimobbestrategi
Beredskabsplan for vold og trusler
Rusmiddelpolitik
Prøveguide

8. Elevtal
Punkt på dagsorden:
Dugfriske december-elevtal sammenholdt med septembertal fra begge skoler fremlægges på mødet, samt
prognose for januar.
Der gennemgås udvikling, udfordringer og muligheder lokalt.

Orientering v/Janne Mylin:
FGU Silkeborg
agu-elever
pgu-elever
egu-elever
KUU-afløb
egu-afløb
afløb prod.skole

26.09.19 09.12.19 prog.jan
58
48
49
74
64
166
3
7
11
11
11
11
19
19
17
29
26

afsøgningsforløb
basisforløb
Lærlinge

29
19
242

50
19
244

9
20
283
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FGU Viborg
agu-elever
pgu-elever
egu-elever
KUU-afløb
egu-afløb
afløb prod.skole
afsøgningsforløb
basisforløb
lærlinge

26.09.19 09.12.19 prog.jan
66
55
62
37
39
63
20
11
5
29
21
20
29
28
24
16
13
10
1
3
8
33
7
2
2
5
208
205
196

Viborg-skolen: Der er lidt færre elever end der var i september, og prognosen for januar en smule nedadgående. Antallet af lærlinge er dog øget fra to til fem.
Silkeborg-skolen: Der er mange elever, og prognosen for januar er endnu højere. Vi mangler plads på skolen
(både Granhøjvej, 3F og Silkeborg Sportscenter) og vi afsøger mulighederne for eksterne lokaler. Leje af pavilloner er også undersøgt, men er umiddelbart for dyr en løsning. Forventningen er, at vi peaker på elevtal
på nuværende tidspunkt.

9. Eventuelt
Punkt på dagsorden:
Diverse nyheder fra Janne
▪
▪
▪
▪

Vedhæftet samarbejdsplan mellem erhvervsskolerne i de to kommuner / EUD og FGU.
Vedhæftet nyheder fra FGU Midtjylland fra uge 37 til nu.
Næste møde forlænges med ½ time med fokus på FGU Midtjyllands strategi.
Mødet den 16. april aflyses, og der er møde den 25. marts (regnskabsgodkendelse).

Diverse fra bestyrelsesmedlemmerne
▪
▪

▪
▪

Claus forespørger, om der kan linkes til bilag fra dagsordenen. Janne undersøger muligheder.
Dorthe: Hvordan sikrer vi, at arbejdsmarkedet er klar til at gribe de unge? Hvad kan bestyrelsen
gøre ift. virksomhedssamarbejde? Næstformanden foreslår, at emnet tages op på et senere møde
som en temadrøftelse.
Klaes: elevrådene i begge byer viderebringer et ønske om en musiklinje.
Ken foreslår en bestyrelsesdrøftelse omkring social kapital for medarbejderne.

Anders takker for i år på formandskabets vegne, og takker de nye elevrådsformænd for mange input.
Glædelig jul og godt nytår.
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