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REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE 
FGU NORDSJÆLLAND 

MANDAG D. 14. JUNI 2021 
 

STED: Afholdes på FGU Hillerød, Søndre Jernbanevej 4, 3400 Hillerød, kl. 15-17 

BESTYRELSES-DELTAGERE: 
- Helge Friis, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem 

- Jørgen Simonsen - medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne. 

- Kirsten Jensen, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem. 

- Helle Vallentin, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem. 

- John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune, kommunalt udpeget medlem. 

- Mikkel Andersen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem 

- Gitte Brodersen - medlem udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for 

erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser 

- Jens Valet Randrup– medarbejderrepræsentant – med stemmeret 

- Tanja Rud Gerts - medarbejderrepræsentant - med stemmeret 

- Niels Kierkegaard - medarbejderrepræsentant – uden stemmeret  

- Abdullah Najmi - elevrepræsentant - uden stemmeret NYVALGT 

 

 
AFBUD: 

- Betina Hilligsøe Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem 

- Randi Mondorf, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem. 

- Nikolaj Rachdi Bührmann, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem 

- Max Pedersen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne 

- Ann-Mari Simonsen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne 

- Joan Ahm – medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne 

 

 
ØVRIGE DELTAGERE/GÆSTER 

- Jesper Lübbert, direktør, FGU Nordsjælland 

- Jeanette Pålsson, FGU Nordsjælland 

- Frank Jensen, FGU Nordsjælland 

- Julie Andersen, FGU Nordsjælland 

- Jessika Møller Bak, FGU Nordsjælland 
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DAGSORDEN/REFERAT 
 

1. Valg af bestyrelsesmødets referent 

 

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender valget af Julie Andersen som referent. 

 

Referat: Bestyrelsen godkendte valget af Julie Andersen som referent. 
 

 

2. Godkendelse af mødedagsorden 

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender mødedagsordenen. 
 

Referat: Bestyrelsen godkendte mødedagsordenen. 
 

 

3. Meddelelser  

- fra formanden/direktøren 

Velkommen til Abdullah Najmi 

- fra medarbejderne   

- fra eleverne 

 

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat: Velkommen til Abdullah Najmi, nyvalgt elevrepræsentant. Bestyrelsen tog indstillingen til 
efterretning. 

 

 

4. Fremtidens FGU indrettet til fremtidens målgruppe v. Frank Jensen og Jesper Lübbert (bilag 1: 

Oplæg til beslutninger vedrørende bygningsmasse for FGU Nordsjælland, bilag 2: Bygningsanalyse - 

oversigt) 

En præsentation af vores overvejelser omkring de fremtidige krav til de fysiske rammer for at 

imødekomme FGU målgruppens behov. Det konkluderes, at skolerne i Hillerød og Helsinge 

bibeholdes i nuværende bygninger. Skolen i Frederiksværk bibeholdes ligeledes på samme matrikel, 

og der er udarbejdes en helhedsplan for skolens fremtidige fysiske rammer. Denne præsenteres på 

kommende bestyrelsesmøde.  

 

Det konkluderes, at afdelingen på Campus Frederikssund, hvor FGU unge har nem adgang og 

overgang til de andre ungdomsuddannelser, udvikles yderligere. For de to eksisterende FGU-tilbud i 

Frederikssund kommune påtænkes det derfor at lave ét samlet FGU tilbud på Campus. På næste 

bestyrelsesmøde vil der blive præsenteret de økonomiske aspekter og andre overvejelser herunder 

forskellige scenarier i forhold til at etablere en ny FGU skole på Campus. 

 

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes henimod, at skolerne i 

Skibby og Frederikssund samles på Campus Frederikssund, og at der etableres et nyt FGU-tilbud på 

Campus. 

 

Referat: Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
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5. Status på nøgletal og aktiviteter v. Jesper Lübbert (bilag 3: Status på nøgletal, bilag 4: Status på 

aktiviteter, Bilag 5: En elevprofil – Mød Kim) 

 

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
 

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
6. Budgetopfølgning pr. 30. april 2021 v. Jeanette Pålsson 

(Bilag 6: Budgetopfølgning pr. 30. april 2021)  

 

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat: Bestyrelsen ønsker på næste møde en plan for genopretning af økonomien. Administrationen 
iværksætter initiativer til at reducere omkostninger, så økonomien bringes i balance.  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

 
7. Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder 

Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder 
 

  
 

8. Eventuelt 

 

Referat: Niels orienterede på vegne af personaledrøftelser i Hillerød afd. aspekter omkring FGU’s 
nuværende form. 
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Bilagsoversigt: 

 

 

Bilag 1: Oplæg til beslutninger vedrørende bygningsmasse for FGU Nordsjælland 

 

Bilag 2: Bygningsanalyse - oversigt 

 

Bilag 3: Status på nøgletal – bestyrelsesmøde 14. juni 2021  

 

Bilag 4: Status på aktiviteter – bestyrelsesmøde d. 14. juni 2021 

 

Bilag 5: En elevprofil – Mød Kim 

 

Bilag 6: Budgetopfølgning Q1 21 + april 21 

 

 

 

 

 

 


