
Dagsorden SU-møde 21. Oktober 2019  
  
Dagsordenspunkt  Sagsfremstilling  Beslutning  
Politik; madordning, Kim  Vi skal præcisere principper for 

madordning for 
FGU Øjs virksomhedsforlagte 
værksteder  
  

Indstillingen fra lederteamet er, 
at alle medarbejdere skal have 
mulighed for morgenmad og 
frokost, og alle er med i 
madordningen som koster 
500 kr pr medarbejder.  
Det er billigere i eks Bilka, men 
det skyldes rabatter og at Bilka 
giver brød.   
Elever og medarbejdere på de 
forlagte værksteder skal lig alle 
andre have god og nærende 
mad. Der kan ses på om 
frokostens standard skal højnes, 
ved indkøb, ved delikatessen mv 
og at der gives tid og rum til den 
pædagogiske frokostpause.  
Kim giver tilbagemelding tilbage 
til underviserne på de forlagte 
værksteder.  

Opgaveoversigt, Rikke  Præsentation af den af ledelsen 
udarbejdede opgaveoversigt.  
Høringspunkt  

Er gennemgået i fællesskab  
Fint at den er individuel ved 
afkrydsning  
Skal ses som rettesnor som skal 
kunne tilrettes løbende  
Hvordan skal det defineres ved 
deltidsansatte. Skal udarbejdes 
individuelt, men som 
udgangspunkt er det primært i 
mødeaktiviteten der skal 
beskæres og ikke i tidsrummet 
med eleverne.  
Assistentfunktion kan også være 
en mulighed for deltidsansatte.  
SU godkender udkastet til 
undervisere. Rikke ligger det på 
teams, og der kan arbejdes 
videre med processen lokalt.  
Karina laver et særskilt udkast til 
vejledere, som ligges på teams. 
Der gives besked til SU, som kan 
kommentere på det inden det 
godkendes. Herefter kan der 
også arbejdes med dette lokalt.   

Gruppetilbud 
til medarbejdere som er 

Det er en krævende situation for især 
nøglemedarbejdere i tiden i FGU.  

Positiv tilbagemelding fra su.  
  



belastet af den aktuelle FGU 
situation. Herunder et forløb 
for vejlederne, kim   

Vi ønske at tilbyde gruppeforløb for 
medarbejdergrupper som oplever sig 
udfordret.  
Der vil være tale om mindre grupper 
på max. 5 deltagere. Vi anser ikke 
oplevelsesbelastninger som et 
individuelt fænomen og derfor ser 
vi at tilbud skal være 
gruppeorienteret.  
Det indstillet at FGU OJ centrerer 
med arbejdspsykologer med særlig 
kompetence i arbejdsmiljø omkring 
etablering af gruppeforløb.  
I særlige tilfælde kan der være tale 
om individuelle forløb. F.eks. hvor 
private forhold spiller 
en væsentlig rolle.  

Mange positive effekter at man 
sidder med kollegaer i en 
gruppe ift alene - støtte, 
kvalificering af muligheder mv.  
  
Psykologerne kan også give 
ledelsen anbefalinger på tiltag.  
  
Hvad er det vi ønsker at arbejde 
med?   
  
Hvordan er den optimale 
organisering? Det skal være tæt 
på den enkeltes arbejdsliv.  
  
Hvem har mulighed for at 
komme med?  
Alle skal kende tilbuddet.  
  
Forslag:   
Dem der har et konkret 
behov ift at overskue, være i 
arbejdsopgaverne.   
Ønske via egen leder eller ud 
fra en ledelsesvurdering af 
behovet.  
Kollegaopfordring  
Det skal adskille sig fra 
normaltilstanden.  
Ledergruppen indstiller til Kim K 
som beslutter.  
  
Volumen – flere får muligheden 
ved grupperne.  
  
Der kan også være mulighed for 
individuelt forløb, men der 
handler det om andet.  
  
  
  

Arbejdstøj til 
medarbejderne, kk  

Der har være kritik af 
henholdsvis kvalitet, sortiment og 
levering i den gældende ordning. Vi 
ønsker at genoverveje hvorvidt vi har 
fundet den bedste model  

Der nedsættes en gruppe, som 
arbejder videre med punktet.   
Nærmeste leder melder én fra 
hver afdeling til gruppen.  

  
Kollegial supervision  

Orientering om status og kick off med 
teamkoordinatorer.  

Der er udarbejdet en 
supervisionsmodel som 
koordinatoren bliver 



præsenteret for og klædt på til. 
Lederne understøtter processen i 
teamsene.  
Der er et fælles møde for 
teamkoordinatorerne den 4. 
november 9-12  

Afhentning af elever, 
Birgitte  
  

Vi har elever, der har 3 timers køretid 
pr dag. Dette kan reduceres kraftigt 
hvis vi eksempelvis måtte hente dem 
ved McDonalds.  

Hører ikke under su  

Rygepauser for elever, 
Birgitte  

Fortsætter rygepauserne for eleverne 
som de er nu, eller ændres de til 
færre pauser?  

Det er fælles for alle elever 
i fgu øj.  

Ansættelsesprocedure.  
Rasmus  
  

Hvordan 
er FGUs ansættelsesprocedure. 
Herunder ansøgninger, kvalificering 
og samtaler.  

Der er en vedtaget politik ligges 
på fællesdrevet.  

Rygestop, kim  
  

Status  Under udarbejdelse  

Sygemeldte medarbejdere, 
kim  

  Procedure for opfølgning på 
sygefravær - ledelsens opgaver, 
sygeprocedure på su skal 
udvikles sammen.  

 


