
 

Banegårdspladsen 1C 
4930 Maribo  
Tlf: 60393250 
 
kris@fgu-lf.dk 
www.fgu-lf.dk 
CVR: 39816385  
 

1. juli 2021 

 

 

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde og strategiseminar onsdag den 16. juni 2021 kl. 12.00-17.00  

på Hotel Maribo Søpark.  

 

 

Kl. 12.00 frokost 

 

Kl. 12.30 Bestyrelsesmøde 

 

Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde  

1) Godkendelse af dagsorden. 

2) Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 22. marts 2021. 

3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:  

a. Mødeplan for skoleåret 2021/2022.   

b. Tegning af bestyrelsesforsikring. 

4) Orientering fra formand/direktør/øvrige, herunder: 

5) Fagligt udbud 2021/2022. 

6) Status på bygningsstrategi.  

7) Eventuelt. 

 

Kl. 13.30 Pause 

 

Kl. 13.45 Strategimøde for bestyrelse og ledelse 

 

Dagsorden for strategimøde  

8) Temadrøftelse om frafald, fravær og fælles erfaringer omkring målgruppevurderingen.  

 

Kl. 14.45 kaffepause 

 

Kl. 15.00-17.00 

9) Drøftelse af strategiske indsatsområder for skoleåret 2021/2022.  

 

 

Kathrine Hejlskov    Niels Henriksen  

Direktør  Bestyrelsesformand  
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Sagsfremstillinger og referat. 

 

1) Godkendelse af mødedagsorden. 

Den foreliggende dagsorden godkendes eller justeres. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen bedes 

meddelt Kristina Steenberg, kris@fgu-lf.dk eller Kathrine Hejlskov, kahe@fgu-lf.dk. 

 

Beslutning  

Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger.  

 

2) Godkendelse og underskrivelse af referat af seneste bestyrelsesmøde. 

Referat af bestyrelsesmødet d. 22. marts 2021 vedlægges til godkendelse og underskrivelse.  

Bilag 2. Referat af bestyrelsesmødet d. 22. marts 2021.  

 

Beslutning  

Referatet er godkendt og underskrevet på mødet.  

 

3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder. 

Bestyrelsen drøfter evt. opfølgningspunkter fra tidligere møder, herunder orienteres bestyrelsen om:  

 

a. Mødeplan for skoleåret 2021/2022.   

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i skoleåret 2021/2022.  

Måned Dato Tidspunkt Sted Hovedtemaer 

Juni  16. juni 2021  Kl. 12.00-17.00 Maribo Søpark Fagligt udbud. 

Strategiske indsatsområder. 

September  27. september 

2021 

Kl. 14.00-16.00 Nykøbing F.  Halvårsregnskab. 

December 8. december 

2021 

Kl. 15.00-17.00 Maribo Budget.  

Strategiske indsatsområder,  

endelig. 

Bestyrelsens selvevaluering 

 

b. Tegning af bestyrelsesforsikring.   

Bestyrelsen drøfter tegning af en bestyrelsesforsikring på baggrund af foreliggende tilbud.  

 

Konklusion 

Der tegnes en ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring gennem GF/RiskPoint med en kollektiv årlig 

dækning på 5 mio. kr.  

 

mailto:kris@fgu-lf.dk
mailto:kahe@fgu-lf.dk
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4) Orientering fra formand/direktør/øvrige. 

Gensidig orientering ved formand, direktør og øvrige bestyrelsesmedlemmer.   

 

Konklusion 

Niels Henriksen orienterede fra FGU Danmarks generalforsamling, herunder om aktivitet, bygninger, pæ-

dagogik udvikling og frafald/fravær.  

FGU Danmark afholder årsmøde d. 17. september 2021 i Vejle årsmøde. Man kan tilmeldes sig gennem 

FGU Lolland-Falster senest d. 6. august 2021.  

 

Kathrine Hejlskov orienterede om den i efteråret gennemførte Elevtrivselsundersøgelse (ETU), der for-

ventes offentliggjort i indeværende uge.  

   

5)  Fagligt udbud 2021/2022. 

I denne sag orienteres bestyrelsen om udbuddet af uddannelsesretninger og faglige temaer 2021/22.  

 

FGU Lolland-Falsters uddannelser har gennem det sidste år været præget af Corona, og de divergerende 

retningslinjer, der har fulgt med. Derfor har vi i undervisningsåret 2021/22 hovedsageligt holdt fast i de 

eksisterende tilbud, for at skabe så meget fokus på solid drift som muligt. Undervisningstilbuddet lægger 

vægt på at afspejle de forskellige uddannelsesretningers attraktivitet i henhold til målgruppen, kombineret 

med den lokale uddannelses- og erhvervsstruktur samt de lokale beskæftigelsesmuligheder.  

 

Den geografiske fordeling af FGU Lolland-Falsters uddannelsestilbud fremgår af tabellen nedenfor.   

 

Uddannelsesretning Maribo Nakskov Nykøbing Mål med uddannelsen 

Afsøgningsforløb X X X FGU 

AGU X X X Gymnasiale uddannelser 

EGU X X X EUD og beskæftigelse 

PGU X X X EUD og beskæftigelse 

Byg, bolig og anlæg X X X  
Handel og kundeservice   X  
Industri  X X  
Kommunikation og medier X  X  
Mad og ernæring  X X  
Kultur, turisme og Fritid 

(NYT) 
X 

   
Motor og mekanik   X  
Musisk og kunstnerisk pro-

duktion 
X  X 

 
Service og transport   X  
Sundhed og omsorg X X X  

Basis X X X FGU, EUD, HF og Beskæftigelse 
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Der vil i skoleåret 2021/22 arbejdes yderligere med at integrere almenundervisning på PGU, så eleverne i 

højere grad vil opleve at få deres almene faglighed styrket samtidig med, at de kan have fokus på deres 

praktiske færdigheder.  

 

Desuden vil vi i Nykøbing øge antallet timer i dansk som andetsprog, da vi har en gruppe af 2-sprogede 

elever, som har sproglige udfordringer i forhold til at få et godt udbytte af undervisningen generelt.  

 

I Maribo foretager vi få ændringer i de faglige temaer. Mad og ernæring og Miljø og genbrug tilbydes 

ikke længere pr. 1. august 2021. Til gengæld tilbyder afdelingen i stedet det faglige tema Turisme, kultur 

og fritid. I Maribo vil vi yderligere i det næste halve år arbejde målrettet med tiltag, som skal nedbringe 

elevernes fravær fra undervisningen og dermed også mindske vores frafald.  

 

I Nakskov er der ingen ændringer i undervisningstilbuddet fra august 2021. Dog vil vi fokusere på et er-

hvervsrettet tilbud, idet vi har en gruppe af elever, som har ufaglært arbejde som mål i deres uddannelses-

plan. Et af tiltagene i forbindelse med den erhvervsrettede profil bliver etablering af et valgfag med fokus 

på arbejdsmarkedet, som tilbydes til alle elever med interesse for det. 

 

Konklusion 

Bestyrelsen godkender det faglige udbud for 2021/2022, idet:  

• den endelige holdoprettelse i august afhænger af den konkrete søgning/de unges efterspørgsel efter 

spor og faglige temaer.  

• under det nye tema Kultur, Turisme og Fritid har vi et særligt fokus på turisme, der udvikles i samar-

bejde med det lokale arbejdsmarked.   

• det bemærkes, at AGU er rettet imod de gymnasiale uddannelser.  

• der kan ske tværfaglige samarbejder og sammenlæsning på tværs af temaer, hvor det giver mening. 

 

6) Status på FGU Lolland-Falsters bygningsstrategi.  

Bestyrelsen orienteres om status på arbejdet med genetablering af skoleafdelingen i Nykøbing. Arbejdet 

med genetablering på Holger Brodthagensvej omfatter bl.a.:   

• ombygning og istandsættelse af det lejede bygningsareal for 4,0 mio. kr.,  

• forhandling med udlejer omkring køb af grund og koldhal,  

• Forhandling med pengeinstitut om lånetilbud på et realkreditlån omkring ombygning og istandsættelse 

af koldhallen.  

Konklusion 

Formandskabet bemyndiges til at:  

• indgå en lejeaftale med forkøbsret for det lejede areal på Holger Brodthagensvej,  
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• indgå købsaftale med Per Mertz om køb af grund og koldhal på Holger Brodthagensvej,  

• forsætte dialogen med de involverede pengeinstitutter, samt alternativt kontakte et pensionsselskab, 

omkring de mulige finansieringsmodeller og indgå låneaftale med henblik på ombygning og istand-

sættelse af koldhallen.  

 

7) Eventuelt 

 

 

Referatet er godkendt d. 2. juli 2021 og underskrives på møde i september 2021. 

 

 

 

Niels  Henriksen  

Formand  

 

 

 

Vibeke Grave 

Næstformand 

 

 

 

Tina Vinther Clausen  

Bestyrelsesmedlem  

 

 

 

Vagn Nymand 

Bestyrelsesmedlem  

 

 

 

Bettina Marcussen  

Bestyrelsesmedlem  

 

 

 

Stefen Rasmussen 

Bestyrelsesmedlem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Bang 

Bestyrelsesmedlem  

 

 

 

Simon Hansen  

Bestyrelsesmedlem  

 

 

 

Ole K. Larsen  

Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

Tina Hansen  

Bestyrelsesmedlem  

 

 

 

Lene Bergstrøm  

Bestyrelsesmedlem  

 

 

 

 

Christina Østergaard Nygaard  

Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

Nicoline Wismann 

Bestyrelsesmedlem 

 

 


