
 

Referat fra FGU SU-møde den 15. maj 2019 

på Mimers Brønd, Brusgårdsvej 17, 8960 Randers SØ. 

Klokken 13 – 16. 
 

Deltagere: Tom, Max, Karina, Niels, Michael, Per, Marie, Søren, Poul, Birgitte, Henrik, Kim og Rikke  

Afbud:  

Mødeleder: Søren Wistrup Referent: Rikke Krogh  

 

1. Kort gennemgang af referat af 23. april. 
Valg af tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter i uge 39 
Referat godkendt 
 

2. Kort aktuelt; tænketanke, elevprognoser, øvrig information. 
Første tænketank er afhold med god deltagelse af relevante medarbejder. Der var gode diskussioner, svar 
på nogle spørgsmål og nye spørgsmål opstod 
 
Elevprognoser: Kommunerne er tilbageholdende, pga de har svært ved at vurdere AGU. 
Uddannelsesplanerne er ikke færdige i alle kommuner. 130 elever er forventet til 1.8.19 lige nu. 
Eleverne vil komme løbende hen over efteråret. 
Produktionsskoleeleverne kan forsætte + KU 
 
Statens IT: kommer ikke til at fungere til tiden. Det bliver en udfordring både administrativt og pædagogisk. 
De gamle systemer skal bruges i starten. 
 
Ledergruppen er på plads sidst i maj. 
 
Studieadministrativ system: Uddata+ 
 

3. Forslag til bygningsstrategi. 
Se udkast i bygningsstrategi 
 
Favrskov:  
Ulstrup lukkes i løbet af det kommende år og samles i Hadsten.  
Sammenlægning af Auto, Træ og Metal er tidsmæssigt afhængigt af elevantal.  
 
Syddjurs: 
Kommunen vil gerne flytte skolen til Rønde. 
Arbejder på en midlertidig løsning i Ryomgård, indtil skolen kan flyttes til Rønde. 
 
Norddjurs: 
Kommunen vil gerne flytte skolen ind til de andre uddannelser i byen – ikke muligt. 
Skolen fastholdes i Produktionsskolens lokaler i Grenaa. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Brusgårdsvej: 
Etablering af nyt kantinekøkken er i gang og forventes færdigt inden 1/8. Kantinen skal sættes i stand og 
godkendes til kantine brug. 
Outdoor aktiviteter samles på Brusgårdsvej. Der etableres et bjælkehus til aktiviteterne. 
Omklædnings faciliteterne skal forbedres. 
 
Dalagervej: 
Ingen væsentlige ændringer i bygningsmassen. 
 
Engboulevarden: 
Depot til Transport kan flyttes til Dalagervej.  
Lokalerne skal lukkes helt op til luftet. 
Køkkenet skal udvides pga. den forventede øgning af elever. 
 

4. Forslag til teamstruktur. 
Almen underviser i alle teams 
Vejleder i alle teams 
Møder skal koordineres, så alle i teamet kan deltage 
Erhvervstemaer skal helt afspejles i teamsammensætningen 
Alle teams skal være medstyrende teams 
Der skal være faggrupper på tværs af teams – fx alle fra køkken på tværs af de forskellige 
Teamdannelsen er en lokal proces på alle lokationer, hvordan de helt specifikke teams skal se ud sker i et 
samarbejde mellem pædagogisk leder og medarbejderne 
Familiemedlemmer skal som udgangspunkt ikke være i team sammen (ligesom et familiemedlem ikke kan 
være leder for at et andet familiemedlem). 
 
  

5. Overenskomst for FGU: tilstedeværelse, opgaveoversigt, årshjul. m.m. 
Opgaveoversigt ud fra en rammeaftale: 

- forventet tid til de forskellige opgaver 

Fuld tilstedeværelse: 

-  Alle er tilstede på arbejdspladsen på det timeantal, man er ansat.  
- Teamsamarbejdet skal oparbejdes 
- Undtagelser aftales med nærmeste leder 
- Arbejdstiden er fleksibel i forhold til, hvornår eleverne er der og hvornår der er møde- eller 

forberedelses aktivitet. 
- Vi løfter i flok i teamet og sammen med eleverne 

 

Middagspause:  

- Opmærksomhedspunkt 
- Ikke afklaret helt endnu, men vil formentlig blive i hold 

 



 
 

 

 

 

Ulempetillæg: 

- Der laves en rammeaftale, gives tillæg når medarbejdere arbejder fx i weekender eller mange aftner. 

 

Opgaveoversigt: 

- Dynamisk 
- Skal udarbejdes så tidligt som muligt, så man kender sine opgaver i næste 3 måneders normperiode i 

god tid. 

 

Tidsregistrering: 

- Så lidt som muligt.  
- Registrering efter hvad der er behov for (need to). 
- Registrering af konfrontationstimer 

 
6. Næste møde: 

- Rygepolitik 
- Colapolitik 
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