
Kære alle, 
 
I løbet af de sidste tre uger er der sket en del. 
 
Statens IT er ved at planlægge hvordan de skal udrulle it-infrastruktur på skolerne. De er også ved at 
indsamle data om hvor mange pc’er vi har og hvor gamle de er.  De er yders venlige og professionelle og vi 
forventer et gnidningsløst samarbejde. Om de når i mål til d.1.8. er en anden sag. De skal udrulle til ca. 25 
institutioner og måske 100 lokationer. 
Den anden del at Statens fælles løsninger, Statens Administration, fik vi mod forventning mulighed for at 
vælge fra. Det valgte vi at gøre – sammen med en række andre FGU-institutioner som i forvejen har en 
velfungerende administration. Vi kan dog ikke fravælge visse programmer som Navision Stat. Der er 
parallelt arbejder i gang på landsplan omkring fælles valg af studieadministrativt program samt 
arkiveringssystem. 
 
Marts blev også måneden hvor indholds- og institutionsbekendtgørelserne endelig kom i høring. De kan 
findes her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62818 
Her finder i også fagbilag til alle 12 erhvervsområder samt de 9 læreplaner på AGU. 
Udover et timetal på gennemsnitligt minimum 26 klokketimer (hvortil der skal lægges pauser, opsparing til 
pædagogiske dage mv. så vi kommer op på ca. 30-32 ugentligt), og en årsnorm på 200 dage, var det mest 
iøjnefaldende de ret så udfoldede anvisninger til ordens- og samværsregler – samt muligheden for afvikling 
af fjernundervisning. 
 
Rikke, vores kommende AGU/almen pædagogiske leder starter d.1.4. og allerede efter et par 
introduktionsdage vil Rikke besøge skolerne og især de lærere som kommer fra VUC Djursland og Randers 
VUC. Vi skal snarest muligt have dialoger i gang omkring udformning af AGU i gang. Herunder evt. 
profileringer af forløb/særlige forløb, som f.eks. HF-turbohold, forløb i rolige og mindre omgivelser, temaer 
osv. osv. Jeg tænker det er vigtigt, at de kommende AGU-elever kan få nogle indre billeder af vores 
forskellige AGU-forløb.  
Også afsøgningsforløbet og basisforløbet skal beskrives. Især det første vil ske i tæt samarbejde med vores 
Kommunale Ungeindsatser (KUI’er) i vores fire kommuner.  
På alle skoler er vi ved at etablere flere holdlokaler til de kommende AGU-hold. Her er vi nogle steder lidt 
udfordret mht. plads og lokation, men vi arbejder på gode løsninger for alle. Mere om det, når vi mødes til 
fyraftensmøder sidst i april og maj. Se senere. 
 
PGU-dag d.11.april på Randers Produktionshøjskole, Engboulevarden 30, kl. 09.00 – 15.00. Dagen er for alle 
ansatte på de 5 afgivende produktionsskoler. Administrationen vil drøfte aktuelle administrative forhold 
parallelt med PGU-arbejdet.  
Programmet er en status omkring FGU, lokaler, virksomhedsoverdragelse osv. ved Kim Kabat 
Dernæst vil vi arbejde med fagbilag, skema, forløbsplan mv.  
Formålet er, at værkstedslærerne får et begyndende indblik i hvordan værkstedsarbejdet i FGU-regi 
kommer til at folde sig ud. Herunder hvordan det adskiller sig fra det nuværende 
produktionsskoleværksted. Dertil kommer samarbejdet med almenundervisere og vejledere m.fl. 
 
Som nævnt afvikler AGU-underviserne 4 dage i uge 26, hvor de arbejder med AGU’en på samme måde. Når 
der er afsat mere tid, skyldes det bl.a. det forhold at AGU-undervisningen med dens holdbaserede 
individuelle forløb, dens helhedsorientering, praktiske tilgang og øvrige 13 didaktiske principper er helt ny 
og uprøvet størrelse. Ligesom AGU’erne ikke kender deres lokaler mv.  
Det er ikke alene almenlærere fra VUC og produktionsskolerne, men også fra AOF, som vi håber har 
mulighed for at deltage.  
 
Derudover er der fastsat 2 fyraftenmøder mandag d.29.april og torsdag d.23.maj. Begge dage kl.15-17 på 
Engboulevarden i Randers. Vi håber så mange som muligt har mulighed for at deltage.  
 
Husk der er informationsmøder på Favrskov og Ryomgård d.4.april kl.17-19. Og I Grenå d.30.april kl.17-19. 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62818


Der var et yders velbesøgt informationsmøde for Randers afdelingerne i aftes. Erfaringerne herfra deles 
gerne med dem som står for informationsmøderne på de øvrige skoler. I er velkomne til at kontakte 
Thomas Jespersen, KUU-uddannelsesleder for yderligere. 
Vi har modtaget 745.000kr i tilskud til kompetenceudvikling alene i 2019. Staten ønsker at understøtte den 
nødvendige kompetenceudvikling for at udvikle en fælles pædagogisk praksis på tværs af skoler og spor. 
Der er tale om forløb som finder sted ude på skolerne i de teams vi fremover skal arbejde i. Her skal det 
nævnes, at vi først i maj udarbejder den teammodel vi vil bruge, og at vi derefter sammensætter teams i 
juni/juli. Alle vil indgå i mindst et team. 

Ud over at blive mere kvalificerede som hold og enkelt medarbejdere, er den store 
kompetenceudviklingsindsats også begrundet i det forhold, at hverken produktionsskolepraksissen eller 
AVU-praksissen skal viderebringes ind i FGU. Den kommende FGU-praksis står på skuldrene af disse, men er 
en hel ny praksis, som vi skal udvikle sammen ud fra den retning folketinget har sat. 
Synlig progression af de faglige, sociale og personlige kompetencer bliver et af de helt centrale 
udviklingspunkter i efteråret. 
 
Sidst skal det virksomhedsoverdragelsen nævnes. Det er sådan, at FGU i starten af maj, vil modtage 
personalemapper fra de afgivne skoler. Derudaf vil der blive lavet en samlet kompetenceafdækning, som 
skal matches med de forventede aktiviteter.  
På baggrund heraf – og den gennemførte ønskerunde – vil ledelsen placere medarbejderne. Herunder efter 
1. august meddele, om vi finder der er sket større vilkårsændringer for den enkelte medarbejder. Der vil 
blive udmeldt spilleregler for dette forløb af moderniseringsstyrelsen i løbet af foråret. Mere om det, når vi 
ved noget mere konkret. 
Der vil komme en del usikkerhed og uro på grund af al den ikke-viden der uundgåeligt vil være der frem til 
august. Den er uundgåelig, men vi vil gøre vores bedste for at begrænse den. Det gennem information og 
dialoger, men også i form af refleksionsgrupper, de gange vi mødes.  
Én af de ting, der er usikkerhed omkring, er optaget til august. Her kan jeg sige, at vores kommunale 
samarbejdspartnere gør deres allerbedste for, at vi kan få en god start på FGU’en.  
 
Der er sikkert noget som jeg har glemt eller af andre grunde ikke har fået med. Du er derfor velkommen til 
at spørge mig eller din nærmeste leder, hvis der er noget du søger svar på. 
 
 
Vi ses i april. Det glæder jeg mig til! 
 
PS. Lige en reklame for arbejdet med personalepolitik. Der ligger et nyt referat på vores intra-side på 
hjemmesiden. Husk kodeordet er Østjylland. 
 
PPS. Der vil blive afholdt bestyrelsesmøde i morgen formiddag. Referatet herfra vil ligge på hjemmesiden 
om en uges tid.  
 
PPPS. Håber at dette er det første nyhedsbrev uden en eller anden datofejl! 
 
 
Kim Kabat 
Direktør 
FGU Østjylland 
Engboulevarden 30 
8960 Randers SØ 
+45 21 82 77 33 
 

 


