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Referat af bestyrelsesmøde d.21.juni 2021 
FGU Østjylland 

Deltagere: Morten H. Jakobsen, Jacob Ølholm, Bent Klim Johansen, Kurt Andreassen, Maria Dyhrberg Rasmussen, 
Gunnar Sørensen, Henrik G. Mikkelsen, Steen Bundgaard, Tom Bytoft, Nichlas Birkeskov Jessen, Frank Larsen, Kim 
Kabat, Poul Bernth Jensen fra kl. 8:35 

 
Fraværende: Jan Tønnesvang, Nana Højlund Corfitz 

Referent: Dorte Pedersen Møller 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
 

2. Opfølgning på bestyrelsesmøde d. 26.03.2021 
Referatet er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer 

 
3. Status på FGU Østjylland 

Bilag 1: Skriftlig orientering fra Kim Kabat 
Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 
Der er gennemført elev-trivselsundersøgelse med 95,1% tilfredse eller meget tilfredse elever – til 
sammenligning er landsgennemsnittet på 91,9% 
Personaleflowet har været markant over FGU’s første 2 år. Der arbejdes på en bedre forventningsafstemning 
til nyansat personale. Der har været et stort fokus på medarbejdernes arbejdspres samt integration af nyt 
personale. 
Bestyrelsen tager direktørens orientering til efterretning. 

 

4. Bygningsmasse – lukket punkt 
 

5. Budgetopfølgning på perioden 01.01.2021 – 31.05.2021 
Bilag 3: Budgetopfølgning 
Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 
Likviditeten er reduceret med ca. 6 mill., da der er afregnet indefrosne feriepenge. 
Vi afventer fortsat udslusningsudbetaling. Der kan iværksættes en manuel undersøgelse med aftagerskolerne, 
mens vi afventer STUK, så tallene kan fremlægges. 
GF+ er godt redskab som springbræt for FGUeleverne ind i EUD. Det er dog ikke udslusningsberettiget og vil 
derfor medføre lavere udslusningstaksameter. 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
6. Status på FGU-DK ved Henrik G. Mikkelsen og Morten H. Jakobsen 

Bilag 4: Referat af Bestyrelsesmøde d. 26.03.2021 samt 11.05.2021 
Indstilling: at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 
Tilskud fra ministeriet er grund til mindre underskud end forventet på de fleste institutioner. FGU-DK har 
iværksat en drøftelse af taxameter og tælledage med Ministeriet. 
Analyse omkring EGU er igangsat, idet EGU-eleverne kun udgør 2,2% af FGU-eleverne på landsplan. På FGU 
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Østjylland udgør EGU-eleverne ca. 10% af elevoptaget. 
Til Årsmøde d.17.09.2021 i FGU-DK laves en samlet tilmelding fra FGU Østjylland. 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
7. Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er 

sket siden sidste bestyrelsesmøde 
Intet 

 
8. Stillingtagen til hvilke oplysninger der er underlagt tavshedspligt mv. 

Punkt 4 er lukket punkt. 
 

9. Evt. 
Orientering om ny stilling i Syddjurs kommune. En erhvervsplaymaker skal være koordinerende mellem 
skolerne og erhvervslivet. 
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