
 
 

 
 

Referat til bestyrelsesmøde i FGU Hovedstaden 

Møde Bestyrelsesmøde �t FGU Hovedstaden 
Dato Onsdag den 31. august 2022 
Sted Bydelsskolen Valby, Høffdingsvej 22, 2500 Valby 
Start 15.00 
Slut 17.00 
Bestyrelse Sofie Seidenfaden (formand), Lone Loklindt (næstformand), Lars Faurschou, Per 

Holm, Kaja Frankel Pedersen, Morten Emborg, Maja Hedin, Jonas Skovgaard-
Hansen, Mads Vinterby, Jan Hendriksen 

Gæster Trine Block Nielsen, Marianne Vesterager, Fie Stauner Larsen og Lena Thornhom 

Ledelse Lone Hansen 
Afbud Nicolaj Bertel Riber, Noemi Katznelson, Dennis Strøbæk,  
Referent Hulda Bæk Hansen 

 
Nr. Punkt  
1 Godkendelse af dagsorden og referat 

Til godkendelse  
1. Dagsorden 
1.1 Referat af bestyrelsesmøde10. juni 2022 
 
Beslutning 
Der er ikke bemærkninger til dagsorden og referat. 

2 Stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven 
Der er ingen punkter, der er underlagt tavshedspligt. 
 

3 Status på elevoptag, skolestart mm., herunder orientering om møde i STUK 17/8  
3. Forklæde om status på skolestart, elevoptag og orientering om møde i STUK 
 
Sagsfremstilling 
Rektor giver på bestyrelsesmødet en kort status på skolestarten. Der er den 22/8 i alt 534 
elever. Der kommer løbende flere elever, men det aktuelle elevtal indikerer, at vi ikke når 
op på de godt 600 elever, vi har budgetteret med. Data om elevoptaget og udvikling i 
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Formand/næstformand og rektor giver en kort orientering om møde i STUK den 17/8-
2022, som var en opfølgning på vores mange henvendelser om FGU Hovedstadens 
økonomi, og de konsekvenser det har for udviklingen og fastholdelsen af kvaliteten i vores 
udbud mm. Det var et positivt lyttemøde, m. kontorchefen og flere medarbejdere. Der 
blev givet tydeligt indblik i de udfordringer, FGU H står med.  
Statens IT- problematikken er endelig kommet i proces, men endnu ikke afgjort.  
 
Mødet kan udløse tilsynssager, da vi ikke lagde skjul på, hvor vi har vanskeligheder ved at 
overholde lovgivningen. 
 



 
 

 
 

Beslutning 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

4 TEMA-drøftelse om vores elever  
4. Forklæde om temadrøftelse om elevgrundlag mm 
4.1. Data om eleverne 
4.2. Revideret program mm. for minikonference 29/9-2022 
 
Sagsfremstilling  
På baggrund af FGU Hovedstadens faldende elevtal, og de drøftelser det løbende har 
kastet af sig i bestyrelsen, blev det på bestyrelsesmøde i juni 2022 besluttet at gennemføre 
en TEMA drøftelse om vores elevgrundlag mm. Til drøftelsen er udarbejdet et kort notat 
med data om vores elever, herunder udviklingen af elevtal henvist fra vores fire 
kommuner, gennemsnitlige studietid i FGU, oplysninger om elevernes afslutning og afbrud 
fra FGU, samt en kort oversigt over skolebaggrunden for de elever, der er startet i august. 
For at udbrede kendskabet til FGU hos forældre, vejledere og unge i Københavns 
Kommune, har vi for første gang i år artikler/annoncer om FGU i Karriereguiden, som 
udarbejdes i et samarbejde med den kommunale ungevejledning. Vi har tre 
elevfortællinger i bladet, som I kan finde på vores hjemmeside. 
 
På bestyrelsesmødet holdes følgende korte oplæg som input til drøftelsen:  
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V/Trine Block Nielsen /pædagogiske leder og Marianne Vesterager/Ledelseskonsulent 
(begge med særligt ansvar og viden fra vejledningsområdet)  
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, hvor vores elever kommer fra, 
hvilke udfordringer de har med i bagagen mm. V/ Fie Stauner Larsen / Koordinator for 
vores optagelsesteam.  
�{�����Œ�����i�����š���u���������o���À���Œ�v���•�����Œ�����i���•�‰�}�Œ�š�(�}�o�]o, forløbssamtale, elev udfordringer mm. V/ Lena 
Thornhom / underviser på Pædagogik & Omsorg, Amager  
�{���,vordan er det at gå på FGU H, hvad er vigtigt for eleverne, muligheder for at udbrede 
kendskabet til FGU etc. / Oplæg fra elevrepræsentant Kaja Frankel Pedersen 
 
Kendetegn ved FGU-Elever 
56% er drenge 
14% er under 18 år 
 
22% har tidligere modtaget specialundervisning 
81% er ikke uddannelsesparate 
 
42% fra uddannelsesfremmede hjem 
28% er ikke vestlig herkomst 
13% tidligere anbragt 



 
 

 
 

 
Gennemsnit på 3 i dansk fra grundskolen 
18% har ikke en afgangseksamen i dansk 
 
11% har opholdt sig i Danmark i mindre end fem år 
 
34% har været i berøring med psykiatrien 
10% har tidligere været sigtet for kriminalitet  
 

�x Elevgruppen bliver yngre �t det kræver mere forældresamarbejde.  

�x Elevgruppen kommer i højere grad fra specialskoler, hvor der er bedre normeringer 
end FGU. Vi er derfor udfordret på ressourcer til at løfte det antal specialelever, vi 
får.  

�x Gymnasie/EUD- frafaldne er der færre af end tidligere, og de, der er på FGU, har 
andre udfordringer f.eks. angst eller andre sociale udfordringer. 

�x Ca. 1/3 af AGU-elever på FGU er tosprogede. AGU-elever er generelt mere 
uafklarede og er ikke målorienterede. De har ikke tydelige interesser. 

�x EGU-eleverne er mere praktisk anlagt, de er yngre end resten af FGU-gruppen og 
mere kognitivt udfordret. 

�x PGU-eleverne har en stærkere gruppeidentitet, da de er samlet om interesser på 
de faglige linjer (værksteder). 
 

Der er ikke en samlet gruppeidentitet, og det er meget forskellige elever. Den samlede 
gruppe har flere komplekse problemer og udfordringer end tidligere. 
 
Der er et kædeansvar mellem KUI og FGU. Der er brug for større støtte/gennemgående 
personer i overgangene, og der er stor forskel på praksis i de fire kommuner på dette 
område. Overgange fra KUI til opstart på FGU og fra afslutningen/udslusningen af FGU og 
over i noget nyt (både ved frafald, omvalg og uddannelsesvalg), kalder på fortsat 
bevågenhed.  
Målgruppevurderingerne fra KUI er et særdeles vigtigt værktøj for FGU i overgangen til 
FGU. Den er en overlevering af faglige og sociale ressourcer, behov for støtte, nedsat tid 
og realistiske mål. Den er en vigtig forventningsafstemning. 
Bestyrelsens tilstedeværende repræsentanter fra kommunerne mener, at FGU er første 
prioritet for deres kommuner, når de skal sende unge videre i systemet, og at de 
kommunale vejledere er klar over, hvad FGU kan. 
Der er en række steder, hvor man i systemet kan øge kendskabet til FGU, herunder PPR, 
familieafdelinger, vejledere på erhvervsuddannelserne, fagpersoner på grundskoler f.eks. 
læsevejledere og frivillige tilbud (Headspace, U-turn m.m.) 
 
 



 
 

 
 

Beslutning 
Vi skal have lavet tre dataspor som sendes ud til bestyrelsen efterfølgende. 

�x Samlet data for målgruppen fra kommunerne (udarbejdes af kommunerne). 
�x Hvor ender eleverne efter FGU? 
�x Hvordan ser frafaldet ud i forhold til elever med diagnoser m.m.  

 
Der skal arbejdes yderligere med at finde samarbejdspartnere/partnerskaber til FGU H. Vi 
sætter partnerskaber på som punkt på et kommende bestyrelsesmøde, herunder 
elevinddragelse.  
I forlængelse heraf, skal der arbejdes på at skabe flere meningsfulde toninger til AGU, der 
kan øge identitet og tilhørsforhold på de enkelte AGU-hold og til FGU H. Toningerne kan 
understøttes af stærke partnerskaber. 
 

5 Godkendelse af regnskabsinstruks 
5. Forklæde om regnskabsinstruks 
5.1. Revideret regnskabsinstruks 
 
Sagsfremstilling  
I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for 2022, bemærkede revisor, at FGU 
Hovedstadens regnskabsinstruks ikke var opdateret. Der er derfor udarbejdet en revideret 
regnskabsinstruks til bestyrelsens godkendelse. Der er udelukkende tale om 
tekniske/redaktionelle ændringer, som er indført med korrektur markeringer. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkender den reviderede regnskabsinstruks.  
 

 Eventuelt 
Udtrædelser og fratrædelser 

�x Noemi Katznelson er udtrådt af bestyrelsen og et nyt fælles kommunalt medlem 
skal udpeges. 

�x Klaus Gunnar Jensen er fratrådt som økonomichef i FGU H ved udløbet af juli 
måned. Carsten Theis er ansat som ny økonomi- og driftschef, og påbegynder 
arbejdet 1. september 2022.  

�x Kaja Frankel Pedersen træder ud af bestyrelsen og den nye for-person for elevrådet 
træder ind i bestyrelsen i hendes sted. 

  

  

  

 

 


