København den 13. december 2021

Til Kommunalbestyrelserne I Tårnby, Dragør, Frederiksberg og København

Udpegning af medlemmer til Bestyrelsen for den forberedende grunduddannelse FGU
Hovedstaden
Med udgangen af april 2022 udløber funktionsperioden for den siddende bestyrelse i FGU Hovedstaden.
Vi vil derfor bede de fire kommunalbestyrelser om at udpege hver et medlem samt et medlem i forening
til FGU Hovedstadens bestyrelse, jf. institutionens vedtægter, som er vedlagt som bilag til dette brev.
Fristen for indstilling af medlemmer til FGU Hovedstaden er torsdag den 10. februar 2022.
De nærmere regler for udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU-bestyrelser er fastlagt i
Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse kapitel 3.
Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens
aktuelle og fremadrettede virke. Medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen
have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt
med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af
budgetter og regnskaber.
Ved udpegningen bedes I overveje, om I har mulighed for at bidrage til at bestyrelsen får en afbalanceret
sammensætning af kvinder og mænd.
Ved udpegning af de nye medlemmer bedes I derfor skrive, hvilke af ovenstående områder,
vedkommende dækker. Dette for at sikre en bred repræsentation. Vi vil vende tilbage efter at have
modtaget indstillinger fra de forskellige organisationer, hvis det viser sig at sammensætningen ikke dækker
kravene i lovgivningen.
Det skal nævnes, at genudpegning kan finde sted.
FGU Hovedstadens bestyrelse afholder 6 årlige møder. Der nedsættes ifølge institutionens vedtægt et
formandskab, som vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer på sit konstituerende møde.
Formandskabet afholder møder forud for afholdelse af bestyrelsesmøderne.
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Den nye bestyrelse afholder sit konstituerende møde snarest efter sin tiltræden 1. maj 2022.
Hvis der er spørgsmål i forbindelse med udpegningen, så er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Lone Hansen
Rektor
Tlf. 61795173
loha@fguhovedstaden.dk

Vedlagt er FGU Hovedstadens vedtægter, som forventes godkendt på bestyrelsesmøde den 20. december
2021
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