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Bestyrelsesmøde nr. 13 - referat 
  

Dato/tidspunkt 29. juni 2020, kl. 16.00-18.00 

 
Sted FGU i Silkeborg, Gødvad Bakke 4 

Deltagere Steen Vindum (formand)  
Anders Bertel (næstformand) 
Hans Okholm  
Dorthe Schou Jensen  
Knud Kjærgaard Jensen  
Henrik Toft  
Claus Clausen  
Preben Mosgaard  
Niels Løgager Nielsen 
Jørn Wulff-Kristensen 
Bjarke Eijgendaal 
Lone Susan Røge  
Klaes Hejlesen (elevrådsformand Silkeborg)  
 
Janne Mylin (direktør)  
Anja Hviid (referent)  
 

Afbud Ingen 

 

1. Dagsorden 
Punkt på dagsorden: 

Der ønskes godkendelse af dagsorden.  

Velkommen til Bjarke (ny medarbejderrepræsentant Silkeborg) - dagsorden godkendt af bestyrelsen. 

 

2. Referat fra sidste møde 
Punkt på dagsorden: 

Der ønskes underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøder – bestyrelsesreferater blev underskreven. 

 

3. Nøgletal 2019 
Punkt på dagsorden: 

Nøgletal fra 5 andre FGU-institutioner fra regnskab 2019 blev drøftet. 
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4. Likviditetsbudget 2020 og 2021 
Punkt på dagsorden:  

Revisoren har foreslået, at vi har et likviditetsbudget. Det er udarbejdet med rådgivning fra dem. 

 

Gennemgang v/ Janne Mylin.  

Janne gennemgik det forventede likviditetsbudget for 2020 og 2021. 

 

5. Budget 2021 
Punkt på dagsorden: 

Budget 2021 med forudsætninger fremlægges til orientering. 

 

Gennemgang v/ Janne Mylin.  

Janne gennemgik det forventede budget for 2021. Budgettet for 2021 er udarbejdet udførligt og meget 

specifikt, og økonomien bliver fulgt nøje.  

August 2020 er der kun få fortsætterelever tilbage.  

 

6. Årshjul 
Punkt på dagsorden: 

Årshjul med mødedatoer fremlægges. Tilføjelser modtages på mødet. 

 

 

Gennemgang v/ Janne Mylin.  

Janne gennemgik årshjulet.  

Næste møde bliver afholdt i september. Mødedatoer for næste skoleår bliver sendt ud til bestyrelsen. 

Der bliver afholdt fire møder årligt. Janne sender nyhedsbreve og artikler til bestyrelsen mellem møderne. 
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7. Temadrøftelse 
Punkt på dagsorden:  

FGU Midtjylland vil øge elevernes livsduelighed målrettet uddannelse og job. 

På baggrund af korte oplæg fra Henrik Toft og Preben Mosgaard ønsker vi en drøftelse af: Hvilke faglige 

kompetencer gavner FGU-eleven videre på erhvervsskolerne og/eller virksomhedernes efterspørgsel? 

Bør FGU Midtjylland justere fagtemaerne dertil? 

https://www.fgumidtjylland.dk/produktionsgrunduddannelsen-pgu/pgu-fag-silkeborg/ 

 

 

Oplæg v/ Henrik Toft, Preben Moesgaard og Klaes Hjelesen.  

Henrik Toft: Det er vigtigt eleverne er studieklare, motiverede og vedholdende. Fagtemaerne på FGU 

Midtjylland passer godt i forhold til arbejdsmarkedet. 

 

Preben Moesgaard: Overgang til en ny uddannelse kan være et stort spring, og nogle elever har store ud-

fordringer. Det kan være uoverskueligt for nogle at tage en fireårig uddannelse. Måske er løsningen en 

mere modulbaseret uddannelse. Der skal bygges bedre bånd mellem jobcentre, skoler og virksomheder, og 

der skal skabes bedre netværk.  

 

Klaes Hjelesen: Klaes har været på FGU i et år. Han har lært rigtig meget og er blevet mere selvsikker. Klaes 

har fået mod på en Webudvikler uddannelse, og starter efter sommerferien.  

 

Der blev drøftet bredt om betingelserne på uddannelserne, omkring samarbejdet mellem skoler, virksomhe-

der mv. Hvilke ændringer man evt. kunne lave på uddannelserne, for at hjælpe flere unge videre.   

 

8. Ønske om dialog 
Punkt på dagsorden:  

Invitation til BUVM-ministeren til dialog om bl.a. krav til lærlinge.  

Ideer – initiativ? 

 

På sidste bestyrelsesmøde var der forslag om at invitere BUVM-ministeren. 

Bestyrelsen har besluttet, at der sendes en invitation til ministeren. 

 

 

https://www.fgumidtjylland.dk/produktionsgrunduddannelsen-pgu/pgu-fag-silkeborg/
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9. Eventuelt 
Punkt på dagsorden:  

 Diverse nyheder fra medlemmerne og Janne. 

 

Janne 

- Opstart efter nedlukningen 

Det er gået godt, set i lyset af de betingelser/vilkår vi har været underlagt jf. COVID19. 

 

- Hvad har vi lært under nedlukningen og hvad ønsker vi at fortsætte med?  

Onlinemøder fortsætter vi med - det giver en besparelse på tid og kørsel. 

 

- Status på tilpasningsmidler  

Vi afventer stadig. 

 

-Opstart august 

Vi afventer situationen i forhold til corona. De to første dage er uden elever, så vi kan tilpasse starten efter 

de restriktioner der evt. måtte være.   

 

Anders Bertel orienterede om, at Viborg Kommunes Beskæftigelsesudvalg har inviteret sig selv på besøg på 

FGU Viborg. 
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Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 29. juni 2020 

Dato Steen Vindum 

  

 

Dato Anders Bertel 

  

 

Dato Dorthe Schou Jensen 

  

 

Dato Claus Clausen 

  

 

Dato Hans Okholm 

  

  

Dato Jørn Wulff-Kristensen 

  

 

Dato Knud Kjærgaard Jensen 

  

 

Dato Preben Mosgaard 

  

 

Dato Niels Løgager Nielsen 

  

 

Dato Henrik Toft 

  

 

Dato Bjarke Eijgendaal 

  

 

Dato Lone Susan Røge 

  
 


