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Referat fra bestyrelsesmøde 

FGU Nordsjælland 

Fredag den 22. februar 2019 kl. 12.00-14.00 

Sted: Skovskolen, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg, Bygning 18, lokale 18.1 

Bestyrelses-deltagere: 

- Kirsten Jensen, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem. 

- Karsten Längerich, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem. 

- Helle Valentin, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem. 

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

- Jens Ive, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem. 

- Steffen Jensen, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem (observatør). 

- Max Pedersen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne. 

- Jesper Olsen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne. 

- Joan Ahm – medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne. 

- Jørgen Simonsen - medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne. 
- Liselotte Katharina Olsen - medlem udpeget af de relevante faglige organisationer for 

medarbejderne på skoler der skal sammenlægges eller overdrage til FGU-institutionen. 

- Johan Poul Pedersen - medarbejderrepræsentant uden stemmeret. 
 

Afbud: 

- Inger Margrethe Jensen - medlem udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for 

erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser. 

- Mikkel Andersen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem (observatør). 

- Betina Hilligsøe, Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem (observatør). 

 

Øvrige deltagere/gæster 

- Jesper Lübbert, leder FGU Nordsjælland 

- Kathrine Skovdal, Halsnæs Kommune (sekretariat) 

- Sabrina Spangsdorf, Hillerød Kommune (sekretariat) 

- Karsten Søndergaard, Egedal Kommune (gæst)  

mailto:JOAN@topsoe.com
mailto:JOAN@topsoe.com


Side 2 af 4 
 

Dagsorden 

1) Rundvisning og præsentation af Skovskolen v/ Rasmus Brodersen – kl. 12.00-12.30 

Bestyrelsesmødet finder sted på Skovskolen. Rasmus Brodersen er uddannelseschef på Skovskolen 

og vil præsentere sig selv og skolen, herunder EUD, AMU, skolepraktik, efteruddannelse og 

professionsbacheloruddannelserne. Rundvisningen lægger desuden op til drøftelsen af 

bygningsstrategien under punkt 8.  

Referat: Bestyrelsen blev vist rundt på Skovskolen. 

 

2) Valg af bestyrelsesmødets referent 

Referat: Kathrine Skovdal blev valgt som bestyrelsesmødets referent.  

 

3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 25. januar 2019 

Referat: Referatet fra bestyrelsesmødet 25. januar 2019 blev godkendt.  

 

4) Godkendelse af mødedagsorden 

Referat: Mødedagsordenen blev godkendt. 

5) Præsentation af Jesper Lübbert som ny institutionsleder v/  Jesper Lübbert 

Referat: Jesper Lübbert præsenterede sig selv og sine visioner for FGU Nordsjælland.  

6) Pædagogisk forberedelsesdag for medarbejderne 9. april v/ Jesper Lübbert 
Der er fremsat ønske fra ledergruppen og fra medarbejderne om, at der afholdes en faglig 
temadag, som dels har funktion af teambuilding, dels at der arbejdes med faglige emner, bl.a. 
fagplaner, læreplaner, forløbsplaner, læringsmiljø og lignende. Programmet for dagen udarbejdes 
af ledergruppen. Bestyrelsen besluttede på mødet den 25. januar, at temadagen kunne afholdes 
den 9. april 2019.  
Det anbefales, at arrangementet holdes et sted, hvor der er plads til ca 75 deltagere, herunder 
grupperum mv. Dertil kommer tilkøb af eventuel facilitator og oplægsholder, mm. Estimeret samlet 
pris på 110.000 kr. 
 
Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen siger ja til at afsætte 110.000 kr til en faglig 
temadag for medarbejderne.  

Referat: Indstillingen blev godkendt.  

7) Bygningsstrategi v/ Jesper Lübbert 

a. Prioritering af opgaver vedr. lokaler og bygninger 
Der skal etableres en FGU skole i Hillerød. Derudover vil der være behov for tilpasning af 
bygningsmassen på de tre nuværende produktionsskoler. Institutionslederen vil fremlægge 
et udkast til, hvordan indsatserne i bygningsstrategien kan prioriteres.  
 
Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender det fremsatte forslag om 
prioritering af indsatserne i bygningsstrategien. 
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Referat: Indstillingen blev godkendt.  

b. Placering af skole i Hillerød 
FGU Nordsjælland skal have skoler i henholdsvis Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og 
Hillerød. I Frederikssund, Gribskov, og Halsnæs overtages bygninger fra de nuværende 
produktionsskoler, men i Hillerød overtages ingen bygninger. Derfor er en af de vigtigste 
opgaver for FGU Nordsjælland at få etableret en skole i Hillerød inden 1. august 2019. 

FGU sekretariatet er, i samarbejde med institutionslederen, i gang med at undersøge 
muligheder for placering af skolen i Hillerød. Institutionslederen vil præsentere de 
forskellige muligheder og deres fordele og ulemper på bestyrelsesmødet.  
 
Indstilling: Formanden indstiller, at der arbejdes videre med at afdække omkostninger og 
muligheder forbundet med de mulige placeringer af skolen i Hillerød.  

 

Referat: Indstillingen blev godkendt.  

c. Tilpasning af bygninger, som overtages fra produktionsskolerne 
I Frederikssund (Skibby), Halsnæs (Frederiksværk) og Gribskov (Helsinge) overtages 
bygninger fra produktionsskolerne. Hver af disse matrikler kræver tilpasning af 
bygningsmassen for at kunne huse FGUens tre linjer AGU, PGU og EGU.  

Institutionslederen vil præsentere de overordnede behov for bygningstilpasning på de tre 
skoler, i den udstrækning de er kendt på nuværende tidspunkt. 

Indstilling: Formanden indstiller, at FGU Nordsjælland arbejder videre med den nødvendige 
bygningstilpasning af de tre skoler i Frederikssund, Gribskov, og Halsnæs.  

 

Referat: Indstillingen blev godkendt.  

 

8) Dagsordenpunkter til kommende bestyrelsesmøder 

Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder. 

a. Endelig placering af skole og udbud af fagtemaer i Hillerød.  

b. STU: Hvorvidt FGU Nordsjælland skal udbyde STU. 

 

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter, om der er øvrige dagsordenspunkter, den allerede 

nu ved, at den gerne vil behandle på det/de kommende bestyrelsesmøder. 

Referat: Bestyrelsen udtrykte ønske om følgende øvrige dagsordenspunkter, den gerne vil behandle på 

kommende bestyrelsesmøder: 

a. Information om de kommende elever: hvor mange kan FGU Nordsjælland forvente at 

modtage, hvorfra, hvilke kompetencer og behov har de, mv. 

b. Overblik og diskussion af temaerne på FGU Nordsjællands forskellige skoler. 

c. Præsentation af den Kommunale Ungeindsats og deres blik på FGU-målgruppen – gerne fra 

nogle forskellige kommuner i dækningsområdet.  
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9) Eventuelt 

Referat:  

a. Bestyrelsesformanden orienterede om, at formand Kirsten Jensen, næstformand Jørgen 

Simonsen og institutionsleder Jesper Lübbert havde holdt møde med FGU institutionen i 

Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner. Parterne blev på mødet enige om at 

indsende hvert sit høringssvar til Undervisningsministeriet vedrørende FGU Nordsjællands 

navn.  

b. Bestyrelsesformanden orienterede om, at bestyrelsesmedlemmerne Helle Vallentin og 

Johan Poul Pedersen og institutionsleder Jesper Lübbert vil deltage i mødet den 28. februar 

vedrørende en eventuelt fremtidig FGU forening. 

 

 

 

 

 


