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Spørgsmål Svar 
Hvordan passer mine skånehensyn ind i den nye 
struktur? Jeg er flex-ansat 

Det må vi finde ud af. Det er vigtigt, at der findes 
en god balance mellem de krav FGU-strukturen 
stiller og de specifikke hensyn, der skal tages til 
den enkelte flex-ansatte.  
 

Hvordan sammensættes team? Lokalt/fagligt De sammensættes med almenundervisere, 
værkstedsundervisere og vejleder. Dertil kan 
komme forskellige ressourcepersoner ad hoc. 
De vil primært blive sammensat med afsæt i 
(søskende)-erhvervstemaer og AGU-team. 
Det forventes at alle almenundervisere som 
udgangspunkt indgår i både et AGU- og et PGU-
team. 
 
Dertil kommer forskellige typer fagfællesskaber 
baseret på erhvervstemaer, almene fag, special 
pædagogik, studieadministration, 
vejledingsopgaver mv. 
 

Adgang til licenser som fx CFU (center for 
undervisningsmidler) Bliver der fælles adgang til de 
forskellige læringsplatforme, som der nu er tegnet 
individuelle licenser til? 

Jeg ved ærligt talt ikke noget om CFU-licenser. Men 
jeg kan sige at FGU Østjylland køber samlet 
licenser til alle skoler fremover.  
Det betyder ikke nødvendigvis, at alt skal 
harmoniseres, men det meste skal både af 
pædagogiske og økonomiske hensyn. 
 

Er der tanker om selvforsyning ”Jord til bord” i 
forhold til elevernes madordning? 

Ja, og gerne i retning af endnu mere økologisk. Og 
med egen forarbejdning af råvarer. 
 

I alle skematankerne – hvor bor livsmestring? Den bor i FGU-sjælen. Det vil sige i det hele og 
særligt i den måde vi møder eleverne og den måde 
vi griber tingene an pædagogisk. 
Livsmestring og kvalificeret selvbestemmelse er 
helt centrale elementer i FGU-pædagogikken i FGU 
Østjylland.  
 
 

Vil der stadig være lærlinge på værkstedet? Ja, og gerne på flere værksteder. Der vil dog også  
være et maksimalt antal på det enkelte værksted. 
Dette vil variere fra værksted til værksted som 
følge af faglige og lokale forhold. Det betyder, at vi 



ikke nødvendigvis/automatisk vil udnytte det antal 
lærlinge, som et fagligt udvalg vil godkende.  
 

Er der GT til vores fester? 😊😊 Kan der festes uden? 
 

Indkøbspolitik: Kan jeg stadig købe lokalt? Eller 
bliver det et sted, vi køber ind sammen? 

WC-papir, kuglepenne og den slags vil indgå i 
statens indkøbsaftale. Moderniseringsstyrelsen 
anslår af kun 5% af vores samlede indkøb i 2020 vil 
være under statens indkøbsaftale. 
Der kan dog blive tale om andre former for fælles 
indkøb under vores eget regi. Når det altså kan 
betale sig. 
Omvendt er det også vigtigt med lokale 
leverandører – særligt når de tager elever i 
erhvervstræning. 
 

Hvornår bliver det meldt ud hvad vi vejledere skal 
lave? Skal vi både håndtere KUU, STU og FGU på en 
gang? 

Ja, vejlederne skal i vid udstrækning være 
generalister. Der kan dog parallelt hermed godt 
være nogle ekspertiseområder. Ledelsen anser det 
for sårbart med en stærk specialisering i 
vejledningen. Dette også ud fra et 
fastholdelsesperspektiv af vores kompetente 
vejledere. 
 
 

Hvem dækker ved sygdom? Ved kursus og kortvarig sygdom dækker teamet af. 
Ved sygdom som forventes at vare over et bestemt 
antal dage, vil det være den pædagogiske leder, 
som har ansvaret for dækning ved sygdom. 
 
De konkrete rammer vil blive behandlet i 1’SU. 
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