
Dagsorden til interim SU-møde onsdag d. 12. juni 2019 i Maribo  

Deltagere: Kathrine (FGU), Tina Ø (MS), Kristian (LOPS), Jakob (LOPS), Ninette (VUC), Asger (MS), 
Henrik (MS), Gunnar (VUC), Michelle (VUC), Tina R. (VUC) Dan (LOPS), Niels (LOPS), Per (LOPS) 
Afbud: Kristian, Gunnar og Jakob 
 
Michelle er mødeleder, referent? 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat 
Er godkendt og sendt til Kristina 
 

3. Plan for ansættelsesprocessen 
Der er slået følgende stillinger op: 
Musiklærer, OBU-lærere, SOSU-lærere og en naturfagslærer.  
Hvordan griber vi det an helt praktisk? 
 

4. Valg af medarbejdere til FGU-bestyrelsen 
Der skal vælges 2 medarbejderrepræsentanter til den nye FGU-bestyrelse, der skal tiltræde 
i august. Jeg har aftalt med Niels Henriksen, der er formand for den nuværende bestyrelse, 
at vi i interim SU vil lave en valgprocedure eller nedsætte et udvalg, der kan gøre det. Det 
vil være en rigtig god ide at få styr på disse, inden vi starter til august, da vi får nok at gøre 
med alt muligt andet 😊  
Uddannelsesforbundet anbefaler, at det er TR’ere fra de forskellige fagområder, der sidder 
i bestyrelsen, men jeg vil foreslå at; 
- alle medarbejdere kan kandidere til posterne (ledelsen er dog ikke valgbare, da de  
  allerede har en stemme i bestyrelsen) 
- man som kandidat skriver en valgudtalelse, der sendes til alle medarbejdere/sættes i  
  ”info/intra” 
- alle medarbejdere har 1 stemme (ledelsen har ikke stemmeret) 
- valget foretages elektronisk via et system, vi vælger??  
- resultatet offentliggøres i ”info/intra” 
- vi laver en tidsplan for opstilling og stemmeperiode 
 

5. Valg af elevrepræsentant til FGU-bestyrelsen 
Der skal vælges én elevrepræsentant til bestyrelsen. Jeg har i samarbejde med Niels H. 
undersøgt muligheden for, at eleverne kan vælge to elevrepræsentanter, så man som elev 
ikke står alene med bestyrelsesarbejdet. Undervisningsministeriet giver desværre ikke 
mulighed for at ændre vedtægterne for antallet på nuværende tidspunkt, så jeg har fore-
spurgt Niels om, vi kan ”omgå” reglerne ved at give mulighed for, at eleverne kan vælge en 
suppleant, som så kunne inviteres med til bestyrelsesmøderne.  



Skal vi hjælpe elevrådet ved at komme med et forslag til en valgprocedure, de kan bruge til 
deres første valg? 
 

6. Studieordensregler 
Kathrine har bedt om, at vi også får tid til at drøfte studieordensreglerne.  
 

7. Udvalgsstruktur/mødestruktur/fagteams 
Jeg kunne godt tænke mig, vi drøftede og evt. kom med forslag til hvilke udvalg m.m., vi 
forestiller os, men også med hvilken kadence de skal afholdes. Kan arbejdet med årshjulet 
præsenteres på mødet? 
 

8. Undervisningsmaterialer 
Jeg forestiller mig, vi kunne påbegynde en drøftelse af, hvilke undervisningsmaterialer vi 
skal have adgang til – digitale, som analoge. Det er afgørende for at kunne komme godt i 
gang med at forberede sig både mentalt, men også helt praktisk. Det vil også kunne lette 
på samarbejdet i teamene, hvis vi kendte nogen af de muligheder, vi har/får til rådighed. 
Jeg tænker dog ikke, at vi skal som undervisere skal bindes af nogle helt faste materialer, 
men samtidig heller ikke, at vi skal opfinde det hele fra bunden af.  
 
Kathrine har bedt om, at vi drøfter helhedsorienteret undervisning i forbindelse med en 
drøftelse af undervisningsmaterialer.  
Link til Undervisningsministeriets oplæg og inspirationsmateriale om helhedsorienteret 
undervisning på FGU: https://emu.dk/fgu/dansk/didaktiske-principper/helhedsorienteret-
undervisning-vaerktoj-til-tilrettelaeggelse-af 
 

9. Personalehåndbogen 
Her vi skudt personalehåndbogen til hjørne i første omgang eller skal vi se op vi kan starte 
op på den? 
 

10. Næste møde er på mandag d. 17. juni. Jeg tænker, vi nok skulle flytte det til en anden uge. 
 

11. Evt.  
 


