
 

Interim SU - 9. maj 2019 

Sted: Maribo 

Mødeleder: Asger 
Referent: Dan 
Dato: 2019.09.05 
Varighed: kl. 14.00 – 16.00 

Tilstedeværende: 
Kathrine (FGU), Tina Ø (multi), Kristian 
(LOPS), Jakob (LOPS), Ninette (VUC), 
Asger (Multi), Henrik (Multi), Gunnar 
(VUC), Michelle (VUC), Tina R (VUC) Dan 
(LOPS), Niels (LOPS), Per (LOPS),  
Fraværende: 
 

  

Dagsorden punkter:  

1. Godkendelse af dagsorden - Blev lavet løbende efter oplæg fra Asger 

2. Godkendelse af referat - Referaterne fra disse møde skal offentliggøres på 
FGU-hjemmeside, når alle deltager har godkendt 
dem. Det giver åbenhed om hvad vi snakke om.  

- Sendes til Kristina, kris@fgu-lf.dk Hun lægger det 
ud på hjemmesiden.  

3. Udvælge og prioritere 
emner vi vil arbejde med 
frem til 1/8 2019  

- Med udgangspunkt i listen fra Asger og Michelle, 
blev der snakket om hvilke punkter der kunne være 
godt at få taget op i dette udvalg.  
De blev skåret ned til 10 punkter, som skal bruges 
til at lave dagsordenerne på dette og de næste 
møder - der er planlagt 4 inden sommerferien.  
Ca. 2-3 punkter pr. møde.  
 

- Følgende er en liste over punkter man gerne ville 
have taget op, som ikke var med på listen, eller 
man syntes var vigtige. Der er ikke skrevet på, 
hvem der har stillet punkterne.  
 

- Funktionsbeskrivelser  
- Hvordan forventer ledelsen at vi 

tilrettelægger vores arbejdsdag og 
udfører vores opgaver.  

mailto:kris@fgu-lf.dk


- Hvordan ser hverdagen ud når vi møder ind 
1. august.  

- Plan for den første uge/14 dage 
- Der bliver spurgt til om der kan 

laves arbejdsplan for den første 
måned.  

- Hvordan sælger vi FGUen til eleverne. 
- Mad  

- Hvordan kommer det til at fungere.  
- Mødekulturer  

- Hvordan bliver vi enige om afholdes 
af møder, når vi kommer fra 
forskellige kulturer.  

- Udvalgsstruktur  
- Hvordan gør vi det?  
- Hvilke udvalg skal der nedsættes? 

f.eks. undervisningsudvalg (hvilke 
undervisningsmaterialer skal vi 
bruge).  

- Hvilke slag udvalg? 
- Drøfte forskelle på de kulturer vi kommer 

med  
- Hvordan får vi en 

medarbejderkultur? 
- Vi skal lærer at snakke det samme 

sprog. 
- Personalehåndbog  

- Hvor meget kan komme på plads før 
d. 1. august?  

- Ferie-struktur 
- Hvordan bliver ferieafholdelse i den 

nye FGU? 
- Der satses på 5 ugers fast 

ferie om året for alle, og så 
har den enkelte medarbejder 
mulighed for at placere den 
6. ferieuge.  

- Der håbes på, at alle holder 
ferie i uge 42. Er der opgaver 
der skal løses, så er der 



måske nogle der skal møde 
ind.  

- Rygning 
- Det er en stats arbejdsplads, så 

rygning er forbudt på matriklen. 
Men vi forbyder ikke fra dag et, men 
arbejder hen imod at man ikke ryger 
på matriklen.  

 
- Ud fra disse punkter blev der prioriteret og 

følgende punkter blev valgt ud: (Rækkefølgen er 
ikke fast, kan flyttes rundt hvis det giver mening.) 

 
1. Medarbejderrepræsentant i 

ansættelsesudvalg  
a. behandlet i dag. 

2. Mad i FGU 
a. behandlet i dag.  

3. Praktisk info 
a. Det vi kan blive enige om og 

beslutte inden d. 1. august.  
b. Vi starter d. 1. august. Hvordan og 

hvor? 
c. Maskiner og sikkerhed - hvordan 

skal det gøres på værkstederne.  
d. m.m. 

4. Ferie 
5. Farlig organisering 

a. Ledelsen vil ikke blande sig i hvor 
medarbejder er medlem.  

b. Men der er tegnet overenskomst 
med de relevante forbund på 
området. Det pædagogiske områder 
er med Uddannelsesforbundet, 
Kontor/administration med HK Stat. 
Ledelsen med uddannelseslederne, 
nogle i andre forbund. 

6. Personalehåndbog 
7. Forventninger/Funktionsbeskrivelse 
8. Udvalgsstruktur 



a. Kathrine ser gerne der bliver afholdt 
valg til de forskellige udvalg.  

b. Nogle udvalg er midlertidige i en 
opstartsfase andre permanente. 

c. Hvilke skal nedsættes? 
9. Virksomhedskultur/medarbejderkultur 
10. Medarbejderordninger (Fryns) 

a. Hvad skal med fra 
Produktionsskoler/VUC? 

b. Hvad må vi under staten? 
 

4. Medarbejderrepræsentant i 
ansættelsesudvalg  

- Kathrine informere at der er overdraget 
medarbejder som af forskellige årsager ikke 
kommer med alligevel. Derfor er der plads til, at 
der søges efter 5 underviser, hvis område der ikke 
er medarbejder til lige nu. 
Det drejer sig om: 

- 1 ordblindeunderviser 
- 1 underviser i naturfag 
- 1 underviser til musik 
- 2 underviser til SOSU-område 

 
- Kathrine vil gerne have 2 

medarbejderrepræsentanter med i 
ansættelsesudvalget, som også skal består af 
Katrine og en fra interim ledelsen.  
Gerne en fra VUC-området og en fra 
Værkstedsområdet.  
 

- Vi har indstillet 3 medarbejder: Henrik (Multi), 
Michelle (VUC) og Gunnar (VUC) 
 

5. Mad i FGU - Kathrine efterspurgte input til hvordan en 
madordning skal laves.  

- Vi skal give eleverne min 1 måltid mad om 
dagen.  

- Vil vi bruge 1,6 mil kr om året på mad? Det 
kan man også få 3 ekstra underviser for. 

- Hvad synes vi? 



- Følgende argumenter blev fremsat: 
- Handler også om køkken-værkstederne. 

- Det skal være en hvis standard på 
den mad der bliver lavet, så eleverne 
også kan lære noget og det giver 
mening for dem.  

- Frokosten er vigtig, for det er et stort 
måltid.  

- Det skal være dannende at være elev, og 
man skal opleve kvalitet og at måltidet har 
en funktion.  

- Giver fællesskab.  
- En pædagogisk begivenhed. 

- Rammerne om måltidet bliver en del af det, 
at gå på FGU. 

- Alternativet er at lave kantine-funktion om 
morgenen, så man kan købe morgenmad. 

- kan blive til en værktedsfunktion, 
med handle som tema. 

- Der skal kvalitet bag 
- Maden er mere værd end 3 

underviser ekstra.  
- Kan morgenmaden laves, så man en gang 

om måned betaler, og så får morgenmad 
hver dag. En frivillig ordning.  

- Mange elever på produktionsskolen ser 
maden som et omdrejningspunkt for hele 
dagen. Det skal man huske i det nye. 

- Frokosten er også et læringsrum, hvor man 
er social, det er vigtigt at huske.  

- Sælge rester til elever/medarbejder, de kan 
tage med hjem.  

- Det kan hjælpe på økonomien 
- Vi bekæmper madspild.  

- Lave en “FGU-dollar”, som eleverne tjener 
på værkstederne/i klasserne. Den kunne de 
så bruge til at handle for i kantinen.  

 
- Konklusion: Kathrine har til hensigt, efter mange 

gode inputs at prioritere, at der skal indgå en 
frokost på FGU-Lolland-Falster og at frokosten 



skal udgøre en aktiv del af den daglige dannelse og 
læring.   

6. Næste møde - Mandag d. 20. maj kl 14 - 16 i Maribo.  
Dan er mødeleder og Michelle er referent.  
Dagsorden bliver sendt ud en uge før. 
 

- 3. møde, der er er planlagt til d. 6. juni er blevet 
rykket til onsdag d. 12. juni kl. 14-16 

7. evt - VUC medarbejder får lukket deres mailadgang d. 4. 
juli - Der bliver spurgt om der er styr på nye 
mailadresser?  

- Kathrine fortæller at der er bestilt nye 
computer til alle, samt E-mail-kontoer. 
Disse skulle komme i Juni, hvis der ikke er 
forsinkelser.  

 
- Kathrine har af moderniseringsstyrelsen fået at 

vide, hun godt må sige hvad hendes hensigt er efter 
d. 1. august, men man skal huske det er en hensigt, 
og kan ændres hvis forhold ændres. 

- Vil inden 14 dage melde ud hvad hendes 
hensigt er med placering af medarbejder og 
hvem der er ens nærmeste leder. Men det er 
en hensigt. Kan ændres.  

 


