
Kære alle, 
  
Først og fremmest skal I have tak for det store fremmøde til nytårskuren, den gode stemning og de 
fremsendte afbud fra dem som desværre ikke kunne deltage. 
  
Jeg vil, så snart der er nyt, skrive ud til jer. I denne omgang med oplægget fra nytårskuren samt lidt 
informationer derudover. 
  
Og nu til de første informationer: 
  

• Bestyrelsen har tilkendegivet, at vi i videst muligt omfang skal udbyde vores eksisterende 
PGU-værksteder/ erhvervstemaer. 

• Bestyrelsen har også tilkendegivet, at den ser FGU Østjylland som en tæt 
samarbejdspartner for vores kommuner, og at vores opgave er at bidrage til løsning af 
deres ungepolitikker. 

• Bestyrelsen afholder to besøgsdage, Tour de FGU: 
 

Torsdag d.7.februar 
 
08.30 – 09.15 Besøg Randers Produktionsskole, Virring 
09.15 – 09.30 Transport til Engboulevarden 30 (Randers Produktionshøjskole) 
09.30 – 11.30 Besøg Randers produktionshøjskole – inkl. formiddagspause 
11.30 – 12.00 Transport til Sophielundsvej 1B Ulstrup (Favrskov Produktionsskole) 
12.00 – 13.15 Besøg Favrskov Produktionsskole inkl. frokost 
13.15 – 13.45 Transport til Østergade 6, Hadsten (Favrskov Produktionsskole) 
13.45 – 14.15 Besøg Favrskov Produktionsskole 
14.15 – 14.45 Transport til Dalagervej 6, Virring 
  
og 
  
Onsdag d.20.februar 
 
09.00 – 10.00 Besøg Mimers Brønd 
10.00 – 10.30 Transport til Vestergade 67, Ryomgård (Produktionshøjskolen Djursland) 
10.30 – 11.30 Besøg Produktionshøjskolen Djursland inkl. Kaffe to go 
11.30 – 12.00 Transport til Nytorv 9, Grenaa 
12.00 – 12.30 Besøg bygningen Nytorv 9, VUC Grenaa 
12.30 – 12.40 Transport til Åstruphegnet 65, Grenaa (Grenå Produktionsskole) 
12.40 – 13.45 Besøg Grenå Produktionsskole inkl. frokost 
13.45 – 14.30 Transport til Brusgårdsvej 17 
  
Bestyrelsen beklager de korte besøg, men det er det desværre det, der er muligt indenfor de 
to dage som kunne afsættes. 
  

• Vi forventer at få indholdsbekendtgørelsen i marts måned 
• Vi forventer at få frikøbsaftaler nogenlunde klar før vinterferien af hensyn til især 

VUC’erne, som har en travl eksamensperiode i andet kvartal, der skal tages hensyn til 
• Vi påbegynder en ansættelsesproces af en AGU-leder med AVU-erfaring, således at vi også 

på ledelsesniveau har en kvalificeret viden om AGU sporet 



• D. 8.marts har første -SU sit første møde i en møderække, som har til formål at formulere 
en personalepolitik for FGU Østjylland 

• Vores midlertidige hjemmeside forventes oppe sidst i denne/først i næste uge. Den vil 
kunne findes på www.fguøstjylland.dk og fguoj.dk 

• Alle ledere vil have både lokale og tværgående ledelsesopgaver i FGU Østjylland. På den 
måde kan vi både få en tværgående synergi, en lokal pædagogisk ledelse og ledere som 
har special viden på områder som HR, SPS, EGU, sikkerhed, innovation, vejledning, 
kombinationsforløb osv. 

• Der vil, formentlig omkring starten af april komme en ønskerunde mht. foretrukne 
arbejdssted og opgaver 

• Vi arbejder på at sikre nogle dage til en sidste planlægning/forberedelse før eleverne 
ankommer på skolerne. Det kan evt. blive hele uge 31. Så snart vi ved noget nærmere, 
melder vi det ud. Det vil blive ske i februar 

• De grafiske værksteder er i fuld sving i arbejdet med logo og design manual. Deres arbejde 
forventes færdigt i løbet af marts 
 

  
Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at skrive til mig eller invitere mig til et møde. Jeg vil gerne ren 
tur rundt til jer med orienteringer i sidste halvdel af marts, hvor jeg forhåbentlig har lige så mange svar som 
spørgsmål. Har I allerede planlagte personalemøder eller lignende kan I invitere mig til et dagsordenspunkt. 
  
Det er vigtig for mig, at vi får en god start og at vi, i fællesskab, får skabt en god proces mod åbningen i 
august. 
  
Bedste hilsner 
Kim 
 

 

 

*** Se powerpoint fra mødet 

http://www.fgu%C3%B8stjylland.dk/
http://www.fguoj.dk/

