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Baggrund
Ifølge lov om institutioner for forberedende grunduddannelse har FGU
Nordsjælland hidtil haft en midlertidig bestyrelse, som har haft til opgave
at varetage de indledende. Den nuværende midlertidige bestyrelse har
derudover til opgave at vedtage standardvedtægterne for den ordinære
bestyrelse, herunder beslutte sammensætningen af den ordinære
bestyrelse. Den midlertidige bestyrelse for FGU Nordsjælland har på
bestyrelsesmødet den 2. maj 2019 vedtaget de gældende vedtægter for
den ordinære bestyrelse samt bestyrelsessammensætningen.
Den ordinære bestyrelse kommer til at bestå af en repræsentant fra hver
af kommunerne i institutionsområdet; i dette tilfælde drejer det sig om
Allerød, Egedal, Furesø, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Hillerød og
Rudersdal kommuner.
Derudover består den ordinære bestyrelse af:
 To repræsentanter fra arbejdsgiver organisationer (A-siden) med
stemmeret
 To repræsentanter fra arbejdstager organisationer (B-siden) med
stemmeret
 En repræsentant fra institutioner for erhvervsrettet uddannelse
med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om
erhvervsuddannelser med stemmeret
 To medarbejderrepræsentanter med stemmeret
 En tilforordnet medarbejderrepræsentant uden stemmeret
 En tilforordnet elevrepræsentant uden stemmeret
Bestyrelsen har dermed 15 stemmeberettigede repræsentanter samt to
repræsentanter uden stemmeret.
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Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer, der bidrager
til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke. Det betyder,
at der ved udpegning af medlemmer til bestyrelsen bør lægges vægt på en
eller flere af følgende kompetencer:
 Erfaring fra relevante ungdomsuddannelser
 Erfaring fra arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse
 Erfaring med uddannelsesudvikling og kvalitetssikring
 Erfaring med ledelse og/eller organisation, herunder strategisk
udvikling
 Viden om eller erfaring med økonomi, herunder vurdering af
budgetter og regnskaber
Den ordinære bestyrelse mødes 4 gange årligt jf. standardvedtægterne
(vedhæftet). Funktionsperioden for den bestyrelse, der tiltræder i 2019,
varer frem til 30. april 2022.
Udpegning til FGU Nordsjællands ordinære bestyrelse
FGU Nordsjælland vil med denne henvendelse bede de 8 kommuner i
dækningsområdet om hver at udpege én repræsentant til den ordinære
bestyrelse.
Vi gør opmærksom på, at det første konstituerende bestyrelsesmøde for
den ordinære bestyrelse er den 25. september 2019 kl. 14-16, hvor der
på ny vælges formand og næstformand. Den midlertidige bestyrelse har
truffet beslutning om, at den tilsvarende ophører fra og med denne dato.
Deadline for udpegning af repræsentanter for kommunerne i FGU
Nordsjællands dækningsområde er fredag den 28. juni 2019.
Fremsendelse af kontaktoplysninger
FGU Nordsjælland skal modtage følgende oplysninger på
repræsentanten: fornavn og efternavn, titel, kommune, email og
telefonnr.
Oplysningerne bedes sendt til: FGU Nordsjælland, att. Jesper Lübbert,
email jl@pnuc.dk
For spørgsmål kan rettes henvendelse til:
Jesper Lübbert, direkte tlf. 21 65 85 46
E-mail: jl@pnuc.dk
Med venlig hilsen
Jesper Lübbert, institutionsleder FGU Nordsjælland
Kirsten Jensen, formand for den midlertidige bestyrelse, FGU Nordsjælland
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