
FGU Lolland-Falster 

Referat af møde i interim-SU onsdag den 19. juni 2019 

Afbud:  Tina, Henrik 

Til stede:  Niels, Per, Kathrine, Michelle, Dan, Asger, Gunnar 

 

 Dagsorden Referat 
1 
 

Godkendelse af referat Referatet godkendt 

2 
 

Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

3 
 

Personalehåndbog ’Den store personalehåndbog’ afventer 
skolestart. Husk afsnit om mail- og 
telefonpolitik 
 
Der udsendes pixi-udgave med de vigtigste 
oplysninger, der er nødvendige i forbindelse 
med skolestart -bl.a. med møde- og sluttider 
de første par uger (og gerne længere). 
KH har opgaven 
 

4 
 

Organisationsstrukturen Oversigt over organisationsopbygning, 
teamstruktur og lederfordeling udsendt til alle 
medarbejdere. 
 
Organisationen skal kunne arbejde på tværs – 
derfor er der ikke geografiske afdelingsledere 
men funktionsdelte pædagogiske ledere med 
delegeret personaleledelse. 
 
Der skal findes balance mellem værksteder, 
der producerer til et marked, og værksteder, 
der ikke har muligheden. 
Hvert værksted vil blive bedt om bud på egne 
indtægter og udgifter. 
 

5 
 

Normperiode KH kommer med oplæg på senere møde. 

6 
 

Tilstedeværelse Lærere 
I løbet af august implementeres et 
registreringssystem, så lærertilstedeværelse 
og elevtilstedeværelse kan dokumenteres. 
 
Som udgangspunkt skal forventes en høj grad 
af lærertilstedeværelse og fælles forberedelse 
i efteråret. 
 
 
 



FGU Lolland-Falster 

Elever 
Fordele og ulemper ved forskellige procedurer 
for elevers sygemelding m.v. drøftet – skal det 
ske til lærerne, kontoret eller til vejledere? 
Ingen endelig konklusion, men der skal søges 
ensartet procedure for hele FGU. 
 

7 
 

Undervisningsmaterialer Vi får adgang til Gyldendals 
undervisningsmaterialer til FGU fra 1. august – 
31. december. 
 
KH undersøger muligheden for, at også andre 
udbydere kan stille materiale til rådighed – fx 
Praxis og Systime m.fl. 
 

8 
 

Næste møde Nuværende deltagerkreds indkaldes til 
interim-SU-møde i begyndelsen af august. 
 

9 
 

Eventuelt A 
Alle medarbejdere tilbydes, at de kan afhente 
pc, login m.m. i kommende uge – alternativt 
vente til 1. august. Mail udsendes. 
KH har opgaven 
 
B 
Arbejdstøj fra LOPS og MCS udfases eller 
opdateres til FGU. 
 
C 
Ordensregler 
Behandles på bestyrelsesmøde efter tidligere 
behandling i Interim-SU 
 
D 
Ny ferielov 
KH kommer med oplæg på senere møde. 
 

 

Refereret 

Gunnar Dan Jensen 


