
Referat af interim SU mandag d. 20. maj kl. 14 – 16 i Maribo 

Deltagere: 
Kathrine (FGU), Ninette (VUC), Tina (VUC), Tina (Multicenter Syd), Jakob (LOPS), Kristian (LOPS), Asger 
(Multicenter Syd), Henrik (Multicenter Syd), Gunnar (VUC), Dan (LOPS), Niels (LOPS), Per (LOPS) og Michelle 
(VUC) 

Mødeleder: 
Dan  

Referent: 
Michelle 

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

Pkt. 2: Godkendelse af referat 
Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden. 

Pkt. 3: Praktisk info 
Hvilken info skal være på plads inden d. 1. august? 
Praktisk info kan udsendes løbende med mandagsnyhedsbrevet – løbende dokument, der vedhæftes. 
Derved er det Kathrine, der står for at følge op på praktisk info. 
 
Foreløbig plan for de første 14 dage af august er på vej fra interim ledelse inden for en uges tid. Opstart for 
medarbejdere torsdag d. 1. august, fredag d. 2. august afsluttes med fest. 

Statens It – udlevering af PC’er i uge 24, hvor vi også får vores mailadresser. Plan for udleveringen følger. 

Følgende blev bl.a. drøftet i forbindelse med praktisk info: 
Nøglekort, mødetider, henvendelse ved sygdom, rygning, mad/frokost, plan for hvor mange dage det 
forventes, der er/skal være åbent på værkstederne i august. Nuværende kutymer på de enkelte afdelinger 
– opsigelse af disse, så vi kan få ens aftaler/kutymer på FGU Lolland-Falster. 

Lærlingene skal også have praktisk info omkring, hvordan deres nye hverdage kommer til at se ud pr. 1. 
august. Der bør også være et arrangement for lærlingene (ca. 25 – 30 lærlinge), hvor de informeres 
omkring de nye arbejdsforhold. 

Flexjobbere – aftaler om arbejdstid, afspadsering m.m. 
De kollegaer, der er på flexordninger, er ikke ansat på samme vilkår. Hvad er reglerne med de forskellige 
flexordninger? 

Planlægning af kommende opgaver/produktion med start inden og efter d. 1. august? 
Kristian og Tina har indtil videre taget stilling til hvilke og hvor mange opgaver, der skal/kan tages ind i 
forhold til 1. august. Kathrine tænker, det må tages løbende, når opgaverne kommer ind, altså man 
henvender sig til sin nuværende leder, der så kan tage stilling i samarbejde med det aktuelle værksted. 
Samtidig kan det være svært at vide om en opgave kan løses, når vi endnu ikke ved, hvor vi skal være pr. 1. 
august, men der skal også være opgaver at tage fat i fra undervisningsstart d. 12. august.  Derudover er der 
lærlinge, der skal have arbejdsopgaver løbende.  



Vigtigt at få et skema på plads, så man i værkstederne ved, hvordan opgaver og produktion kan 
afvikles/håndteres.  

Der er fastlagt en arbejdsdag mandag d. 24. juni, hvor læringskonsulenten også kommer. Der bliver 
sandsynligvis en eller to fælles arbejdsdage mere i uge 26. Mere info følger.  

Pkt. 4: Ferie 
Udgangspunktet er, at alle har ferie i uge 42, uge 7 og ugerne 28, 29 og 30. Den 6. ferieuge kan planlægges 
med nærmeste leder. VUC-lærerne kommer med 2 ekstra dage pga. kortere sommerferie i år.  
Interim ledelsen drøfter, hvordan der tages stilling til, hvordan evt. afspadsering fra de afgivende 
institutioner skal håndteres. 

Pkt. 5: Næste møde 
Næste møde er rykke til onsdag d. 12. juni kl. 14 – 16 i Maribo. 
Michelle er mødeleder og sender dagsorden ud. Gunnar er referat.  

Pkt. 6: Eventuelt 
På mandag d. 27. maj får alle medarbejdere at vide, hvor det er hensigten man skal have hovedarbejdssted 
pr. 1. august. Det er her efter muligt at henvende sig til Kathrine, hvis man har spørgsmål og/eller andre 
ønsker.  

Rygning følger statens regler, altså der må ikke ryges på matriklen. Der skal findes en ordning for, hvordan 
det gribes an fremadrettet. Statens regler gælder alle, både elever og ansatte.  
Hver afdeling finder ud af, hvor der evt. kan ryges uden for matriklen.  

”Sundhedspolitik” for alle – elever og lærere? 
Både Lobs og Multicenter Syd har en politik i forhold til at drikke sodavand og energidrikke. Elevråd bør 
være med til at lave regler.  
Som skole bør vi have en fælles holdning. 
Forslag: vi fastholder de regler, der er på de forskellige afdelinger, indtil der er lavet nye regler.  

Div. dispensationer på værkstederne – som kompetencegivende uddannelse skal vi ikke søge 
dispensationer? Kathrine og interim ledelsen undersøger spørgsmålet.  

 
 

 

 

 

 

 


