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Bestyrelsesmøde nr. 14 - referat 
  

Dato/tidspunkt 29. september 2020, kl. 16.00-18.15 

 
Sted FGU-skolen i Viborg 

Deltagere Steen Vindum (formand)  
Anders Bertel (næstformand) – på Teams 
Hans Okholm  
Dorthe Schou Jensen  
Knud Kjærgaard Jensen  
Henrik Toft – på Teams 
Claus Clausen  
Preben Mosgaard  
Niels Løgager – på Teams 
Bjarke Eijgendaal  
Lone Susan Røge  
Christoffer Søndergaard-Larsen (elevrådsformand Viborg) 
 
 
Janne Mylin (direktør)  
Anja Hviid (referent)  
 
 

Afbud 
 

Jørn Wulff-Kristensen 
 

 

1. Dagsorden 
Punkt på dagsorden: 

Der ønskes godkendelse af dagsorden - dagsorden godkendt af bestyrelsen. 

Velkommen til nye medlemmer fra elevrådet – der blev budt velkommen til Christoffer Søndergaard-Larsen 

fra elevrådet i Viborg.  

 

2. Referat fra sidste møde 
Punkt på dagsorden: 

Der ønskes underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde – referat blev underskrevet på mødet. 
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3. APV sept. 2020 
Punkt på dagsorden: 

Fremlæggelse af APV ved arbejdsmiljørepræsentant Susanne Eriksen. 

Vi har opnået en svarprocent på 100, og resultatet er rundsendt til alle medarbejdere. 

Fremadrettede fokusområder fra undersøgelsen blev fremlagt sammen med sygefraværsprocenten. 

AM Rundering i Viborg er gennemført, og Silkeborg er næsten færdige med deres.  

 

4. Institutionens positive og negative udslusning år 1 
Punkt på dagsorden:  

Institutionens resultater jf. målsætning – fremlæggelse af data på positiv og negativ udslusning for det før-

ste år ved skoleledere Sten Jensen Muff og Stephan Ring Nielsen. 

Gennemgang af elevtal på sporene. Siden opstarten i aug. 19 har der været en stigning på PGU-sporet, og 

det samlede elevtal er generelt meget stabilt.  

Gennemgang af udmeldelsesårsager og fordelingen af negativ og positiv udslusning. Frafaldet af elever bli-

ver gennemgået i samarbejde med KUI.  

Viborg skolen starter et AGU-flex hold pr. 1/10-20 i samarbejde med Viborg Kommune. 

 

5. Budgetopfølgning 2020 
Punkt på dagsorden: 

Budget 2020 er justeret pba. ændrede forudsætninger. 

 

Gennemgang af budget og tilretninger i budgettet v/Janne Mylin. Der er en forventning om at budgettet 

balancerer ved årets udgang.   

 

Ved gennemgang af budget bliver der efterspurgt de faktiske forbrugstal ift. budgettet – Janne går videre med  

ønsket.  
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6. Institutionsudviklingsaftaler 2021 
Punkt på dagsorden: 

Kompetencemidler 2021 er lagt klar til ansøgning. Vi skal indsende medio nov.  

 

Orientering v/Janne Mylin:  

Vi ansøger om kompetencemidler på 1. mio.  

Der udarbejdes kompetenceanalyse på medarbejderne for at sikre midlerne bliver brugt bedst muligt.  

 

 

7. Videns oplæg  
Punkt på dagsorden: 

Videns oplæg ved bestyrelsesmedlem og vejleder Lone Røge om ”Ny udsathed i ungdomslivet – 11 forskere 

om den stigende mistrivsel blandt unge” 

Gennemgang v/Lone Røge 

Klassisk udsathed: 

• Uden for uddannelse (min. 2 år) 

• Uden for arbejdsmarkedet (min. 2 år) 

• Kæmper med kriminalitet, misbrug, diagnoser 

• Manglende økonomiske ressourcer (fattigdom) 

• Social skævvridning 

• Samfundsmæssige og institutionelle rammer 

• Social arv 

 

Under forandring: 

• Kulturelle og strukturelle horisonter for identitetsudvikling 

• Ændrede strukturer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet 

• Snævrere normalitetsbegreber 

• Sociale medier 

• Globale og tværnationale tendenser 

 

Ny udsathed: 

• Psykisk mistrivsel 

• I gang med uddannelse  

• Præstationskrav  

• På vej i udsathed eller ”bump” på vejen 

• In- og eksklusion 

• SoMe  

• Aktør i flere arenaer 
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8. Eventuelt 
Punkt på dagsorden:  

Diverse nyheder fra medlemmerne og Janne 

- Lejeaftale med BSJ om resten af bygningen på Gyldenrisvej. 

 

Orientering v/Janne Mylin:  

• Trivselsmåling på eleverne vil blive afholdt fra. 1. nov. til medio dec. 2020 

• FGU Midtjylland er udpeget til at deltage i undersøgelse om, hvordan eleverne har oplevet nedluk-

ningen i forbindelse med Covid19 i foråret 2020. 

• Der afholdes generalforsamling i FGU Danmark d. 7/10-20 – Janne og Bjarke deltager 

• Der har været indbrud i Silkeborg 

• Covid19: kantinerne er blevet åbnet op, hvor eleverne spiser ved bordene holdvis og maden serve-

res. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


