
Dagsordenforslag til FGU SU møde den 21. marts 2019 på Grenå Produktionsskole klokken 13 -16. 
 

Deltagere: 
Afbud: Kim Kabat, Per Laursen, 
Mødeleder og referent: Søren Wistrup og Karina Dittmer. 
 

1. præsentation af slides fra Kim Kabats oplæg på Ulighedens Topmøde. 
2. kort gennemgang af referat fra SU møde 25. februar 
3. konkret arbejde med Personalehåndbog for FGU Østjylland 

Vi begynder fra bogstavet A, og arbejder os frem i alfabetet – på ”værdifundamentet”. 
fra referat fra sidste møde: 
 
FGU SU foreslår følgende anført i 1. personalehåndbog: 
Alkoholpolitik: 
•Vi drikker ikke når vi løser opgaver. Det er dog tilladt ved eks. middage, kurser, årsmøder mv 
efter opgaveløsningens ophør.  
•Ansatte og elever drikker ikke alkohol sammen 
•Hvis en har brug for behandling for alkohol problem, hjælper vi en gang.” 
 
Ansættelsespolitik, se bilag 1 
Hertil filføjes min.t TR 
 
Afskedigelsesprocedure -  skal være velbeskrevet! Evt. udgangspunkt i uddannelsesforbundets 
eller moderniseringsstyrelsens beskrivelser. Følge FGU Østjyllands værdier herunder værdighed. 
Der tilbydes en exitsamtales ved ansættelsesophør 
 
A-kasse 
Arbejdstid nødvendigt at afvente overenskomst. 
 
Arbejdstøj: 
Skal være aftalt ift arbejdsmiljøreglerne. Hyppighed og frekvens skal beskrives. Skal være markeret 
med FGU Østjyllands logo. Fælles indkøb ift rabatter? 
Ansatte der har brug for arbejdstøj til arbejdets udførelse får udleveret arbejd sig sikkerhedsfodtøj 
efter behov og aftale med ledelsen. 
Der skal tages højde for elevers arbejdstøj og sikkerhedssko. 
 
Email: 
Persondatasikkerhed 
 
Forventninger til hvornår og hvor ofte de tjekkes. Nogle steder min én gang i løbet af en 
arbejdsdag. Hvad med efter arbejdstid? 
Brugen – ordentlighed og opmærksomhed, men hvor firkantet skal det være? Fleksibilitet begge 
veje. Vigtigt også at have tillid til, at medarbejdere kan administrere dette.  
 
Anvendelse af iT, telefon og mail: 



Forventninger til kommunikation med elever, samarbejdspartnere mv uden for arbejdstid. 
Pc brug i og uden for arbejdstiden på arbejd pc og mobil: Fb, spil mv 
FB politik  
Vigtigt at gøre værdierne gældende eks. ”tage hinanden op” hvis man oplever kollegaer der bliver 
udmattede at elevkontakt uden for arbejdstid. 
 

• Beredskab 
Beredskabsplaner; dødsfald, kriser, sorg, vold, trusler, professionel psykisk førstehjælp, 
brandøvelser. Skal ikke være en individuel behovsvurdering men en skal, da man ofte ikke selv er i 
stand til denne vurdering i situationen. 
   

• Barnets 1. og 2. sygedag - overenskomst 
• Barsel – lov 

 
• Bestyrelse. Procedure for hvem kan vælges, hvordan, kriterier.  

 
• Brandmateriel- efter det lovpligtige både ift. materialer, adgangs-og eftersyn mv. forvaltes af 

arbejdsmiljørepræsentant udvalg. 
 

 
• Biler. Kræver dokumentation af kørekort. Overholde færdselsloven. Kan kun bruges i 

arbejdsmedfør. Ikke muligt at låne privat af forsikringsmæssige hensyn. 
Hvem vedligeholder/sikkerhedshensyn.  
 

• Dødsfald og begravelser; fri ved nærmeste pårørendes begravelse. Derudover ud fra nærmeste 
leders vurdering. Der er ikke lovgrundlag, men hver institution skal have kutymer. 
 

• Fagforening 
• Ferie – forventninger om ferier der ligner det almene arbejdsmarked efter ferieloven. 

Er der særlige forventninger til tidsrum ferier afholdes i? 
 

• Feriepenge – er reguleret. 
 

• Fleksjob  
Der skal udvikles politikker for hvor mange, hvor henne osv. 
 

• Fravær 
Der skal udvikles politikker for frihed til evt. læge, speciallæge mv med eller uden løn. 
Centrale regler – speciallæger er at ligestille med sygehusbehandlinger, hvor man skal have fri, 
men skal det være med eller uden løn. 
Igen husk tillid og gensidig fleksibilitet. 
Skal der registreres arbejdstid. 
 

• Forberedelsestid – overenskomstreguleret. 
 



• Gaver 
• Gruppeliv 
• G 
• Indkøb 

Personalet kan ikke indkøbe på skolens rabatordninger, men rabataftalerne kan være 
offentliggjorde for personalet, så de kan forsøge selv at opnå samme rabat, eller der kan 
forhandlede på medarbejdernes vegne. 
Medarbejderne kan også gøre brug af værkstedsproduktioner eks. bygge, kød, bilreparationer mv. 
Skal der være særlige procedurer ved internt salg?  
Udlån af inventar og bygninger gør sig gældende for alle skoler.  
 

• I 
• Kørsel, befordringsgodtgørelse 
• K 
• Løn 
• Lån af/på FGU 
• L 
• Madordning 

Der forventes at være en madordning, da det er en del af den pædagogiske opgave. Betaling 
herfor fastsættes ud fra de laveste beskatningsregler.  
 

• MUS 
Skal tilbydes én gang årligt. Skal være tilgængelig ledelse ud over MUS. 
 

• Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) + apv  – lovkrav  
 

• N 
• Opsigelse 
• Orlov 
• Omsorgsdage 
• O 
• Pc 
• Personaleforening forslag: 

Central personaleforeningen som deles op med arrangementer og gavekasse. 
Festudvalg med lokale tovholder som melder arrangementer ud, som man individuelt kan tilmelde 
sig. Arrangementer betales direkte til tovholder af arrangement og gaveforening betales via 
kontingent.  
Ved arrangementer hvor der ikke er plads til hele personalegruppen er det efter først til mølle 
princippet eks. vinsmagning. 
Der opfordres til at tænke transport ind. 
Forslag til 20 kr. pr. mdr. til gavekassen. Gaver til ansattes runde fødselsdage, længerevarende 
sygdom, dødsfald samt ægtefælles dødsfald, 10-20-25 års jubilæum. 
 

4. Opsamling på SU møde: 



Mange vigtige ting er blevet vendt og drejet 
Nået flere punkter end forventet. 
God stemning omkring bordet 
God styring af mødet 
 

5. Dato for næste møde Favrskov Produktionsskole Østergade, Hadsten 23. april  
 

6. evt. 
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