
  
Referat SU-møde 16.december 2019  
Afbud: Poul  
  
Dagsordenspunkt  Sagsfremstilling  Beslutning  
Godkendelse af referat af d. 
21.10.2019  

  Godkendt efter gennemgang og 
revidering af opgaveliste for 
vejledere.  

Prioritering af dagsordenspunkter      
Opfølgning på beslutninger fra 
mødet d.21.10.2019  

    

Budget 2020, kk  
1  

Budgettet for 2020 viser et 
driftsunderskud. Poul 
gennemgår budgettet og hvordan det 
er sammensat.  
På baggrund heraf en indledende 
drøftelse af hvordan vi kan bringe 
balance i budgettet  

Vi skal 
reducere underskuddet med 
minimum 2 mio.  
  
Skolerejser, tjek op  
  
Både B og A siden kan melde 
mulige besparelsesområder ind. 
Det kan ske i det til formålet 
oprettede dokument i Teams 
under SU.  
Deadline 17.1. for indkommende 
forslag  
  

Sygefravær, indsats til 
nedbringelse, kk  
2  

Vi har et højt sygefravær. Det skal 
bringes ned. Drøftelse af hvilke greb 
vi kan bruge hertil  

• Analyse af 
forberedelsestiden – hvor 
bliver den af?  
• Teamsamarbejdet, 
indhold og form  
• Grundskemaet skal til 
eftersyn  
• Muligheder for mere 
sammenhængende/fleksibel 
undervisning  
• Veksle MUS til 6 
dialogmøder?  
Forslag mv. Kan lægges 
under kanalen Trivsel i SU 
Teams  
  
  

Implementering af rygepolitik og 
”cola-politik”, kk  
4  

Ryge og læskedrik stop er gældende 
fra d.1.1.20.   
Er der behov for præciseringer?  
Hvordan kan vi bedst 
muligt implementere politikken?  
Sanktioner overfor medarbejdere 
som bryder forbuddene?  

De er gældende i skoletiden.  
De lokale ledere og tillidsfolk 
hjælper med at få det 
implementeret.  
  
To advarsler og tredje gang er 
det fyringsgrund inde for en 
toårig periode fra første 
advarsel.  

Arbejdstrivsel, kk  
3  

Er der yderligere tiltag vi skal gøre for 
at sikre arbejdstrivslen?   

Se pkt. 2  

Årshjul, kk  
9  

Vi skal have udarbejdet et SU-årshjul    



Almenunderviserens 
undervisningstid/forberedelsestid, 
MEL  
5  

Har vi en fælles forståelse af hvad der 
er den fornødne forberedelsestid? Er 
der ensartethed på skolerne for 
undervisningstiden?  

  

Betingelser for udlandsrejser med 
elever /Dorte 
8  

Betingelser ønskes drøftet:  
For ture med elever:  
Hvor mange elever pr. lærer på 
turen?  
Hvor meget betaler FGU af 
‘småfornødenheder’ til lærerne?   

  
  
  
  
  
  

Lærlinge ligestillet med fast 
personale – BJN  
4A  

Rygeregler osv. Der gælder for 
personalet gælder også for lærlinge - 
men kan de også låne 
kantinen osv ??  

De er ligestillet med øvrige 
elever.  
De har med andre ord ikke status 
som ansatte.  
  

TR for administrativt 
personale – BJN  
7  

Det administrative personale er også 
presset, men har ingen TR, er vi så TR 
for dem eller hvad gør vi ?  

  

Opgaveoversigter, RH  Der ligger 2 udkast på Teams. 
Ændringsforslag, tilføjelser eller 
andet?  

ER godkendt  

Ansættelseskontrakter/breve, RH  
6  

Er de fyldestgørende nok?  
Skal den obligatoriske madordning 
ikke nedskrives i 
ansættelseskontrakten? Ligesom 
gruppelivsordningen. Rygepolitik, 
sukkerpolitik osv?  

  

 


