
 

 

 
Referat fra FGU SU-møde den 23. april 2019   
Favrskov Produktionsskole, Østergade 6, Hadsten 
Klokken 13 – 16. 
 

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

Afbud: Tom 

Mødeleder: Søren Referent: Rikke 

1. Kort gennemgang af referat af 21. marts incl. personalehåndbogen: 
- Personalebogen skal skrives i mere positive vendinger. Der laves en lille arbejdsgruppe, som 

arbejder med det sproglige, når punkterne er drøftet og skrevet 
- Obs. Persondatasikkerheden – skrives tydeligt, hvad der må dokumenteres om eleven osv. 

Hvornår bruges sikkermail og hvad må opbevares. Vi skal følge lovgivningen, men ikke 
overreagere.  

- Alle skoler har beredskabsplaner 
 

2. Forventning til personaleledelse, samtalerunde, ønskerunde mv. 
Vi mangler det endelige skema til kompetenceafklaringen fra STUK, som skal sendes til alle 
medarbejdere. Dette skema skal danne baggrund for fordelingen på afdelingerne 
I sammenhæng med dette udleveres et ønskeskema, hvori medarbejderne har mulighed for at give 
sine ønsker til kende. 
Efterfølgende tilbydes alle medarbejdere samtale med nærmeste leder, ligeledes med henblik på 
ønsker og fordeling. Hvem er nærmeste leder i Randers…? 
Her ud over skal elevtallene afklares, inden den endelige fordeling af medarbejderne kan laves. 
Kim holder ikke individuelle samtaler, men deltager i et personalemøde i alle afdelinger, hvor der 
bliver mulighed for at spørge om alt. 

 

3. Forslag fra Henrik Mikkelsen; ”punkt omkring medarbejderinddragelse og planlægning af det. Det 
gælder både LUP og andet der skal ske inden 1.8.”..”Samtidig er der også ønske fra mine kolleger 
om at møde de lærere de forhåbentlig skal arbejde sammen med i teams”  
Det er ikke skrevet ind i loven, at der skal laves LUP.  
AGU skal beskrives i forhold til eksempler på indhold og praksis – vi skal finde en måde, hvormed 
det er muligt at arbejde med det uden at mødes fysisk, fx en digital platform. 
Målet er at vi skal arbejde sammen med eleverne om indholdet i undervisningen. 
 
KUU vejledere, som ikke har en læreruddannelse eller noget der svarer dertil, kan ikke undervise i 
almen undervisningen. 
 
Teamsamarbejdet: Ledelsen er i gang med at udarbejde forslag til, hvordan teamsamarbejdet skal 
se ud. Alle, specielt almenlærerne, skal kunne være en del af flere teams. Der skal være almenlærer 
og vejledere i alle teams. 

 

 



 
Ledelsen vil gerne invitere til samskabelse, samarbejde og initiativer, idet ledelsen er meget 
begrænset i ressourcer indtil sommerferien.  
 
Alle der underviser elever i FGU er ansatte som FGU-undervisere. Her ud over er der FGU-vejledere 
og FGU-ledere. 

 

4. Funktionsperiode for 1. SU, forslag; 1. SU sidder indtil 4. uge i september, hvor der afholdes valg 
til 2. SU og til AMO.  
Alle udtrykker enighed om, at det nuværende SU bliver siddende frem til sidst i september 2019, 
hvor der vil være SU, TR og AMR valg. 

 

5. Konkret arbejde med personalehåndbog for FGU Østjylland fra P af. 

P:  

- Partshøring 
- Personaleforening: FGU vil som udgangspunkt være hovedbidrager til sociale 

arrangementer på tværs (fx: julefrokost, sommerfest m.m.) 
- Personalepleje: Sundhedsforsikring/ordning, firmasport m.m. - skal undersøges 

nærmere. 
- Pc: alle medarbejdere tilbydes en pc til undervisning. 
- Parkering: Hvis der opstår parkeringsproblemer for medarbejderne, vil FGU være 

behjælpelige med at skaffe de nødvendige pladser. 

R: 

- Rengøring: ? 
 

6. evt. 
• Uge 31-32, hvordan i forhold flexjob, faste fridage, ferie osv.:  

Som udgangspunkt har man sammen rul som tidligere. Alle opfordres til at være der mest muligt i 
ugerne 31 og 32.  
De beslutninger, som er truffet i uge 31 og 32, kan man ikke opponere imod, hvis man er 
fraværende.  
En fridag kan evt. udskydes til senere, hvis man ønsker det.  
Fleksibilitet begge veje er vigtig. 

 
• Mimers Brønd har en venneforening – Må denne bestå..?  

Ja, der er foreningsfrihed. Vedtægterne skal blot ændres i forhold den nye organisation, ligesom 
retten til en bestyrelsespost frafalder.  
 

• Arbejdsgruppe til renskrivningen af personalehåndbogen: Birgitte, Max, Henrik og Søren 
 

• Teamstruktur: Skal gennemarbejdes i ledergruppen, hvorefter Kim gerne vil sende den ud i SU til 
kommentarer. Herefter behandler vi det på næste SU-møde den 15. maj, inden den sendes til 
bestyrelsen til godkendelse. 
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