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Q&A FGU Østjylland   april 2019 
 

 

På PGU-dagen d.11. april blev der noteret en række spørgsmål. En del omkring arbejdssted mv. gik igen.  

Jeg har forsøgt at besvare de spørgsmål, jeg kan. Der er stadig mange flere spørgsmål end der er svar i disse 
dage, men i maj vil det tippe over og der vil komme stadig flere svar.  

Spørgsmålene er i tilfældig rækkefølge, men dem med fed går igen mange gange. 

 

SPØRGSMÅL SVAR 
Hvornår kan jeg sige til mine elever at de kan blive 
på værkstedet efter 1. august? 
 

Alle nuværende elever kan forvente at fortsætte 
på deres værksted pr.1.8.  
Der kan dog ske justeringer værkstedsmæssigt i 
4.kvartal som følge af f.eks. svigtende elevtal 
 

Antal elever på værkstedet? Det vil forhåbentlig ikke ændre sig meget. Konkret 
vil det afhænge af antal undervisere og 
lokalefaciliteter. To lærere som har mange kvm til 
rådighed vil skulle have flere elever end 
værkstedet med én lærer og lidt plads. 
Dertil kommer at alle værksteder som 
udgangspunkt skal være økonomisk bæredygtige 
over tid.  
 

Holdning til forlagte værksteder? Det vil vi meget gerne fortsætte. Det kræver dog 
en justering mht. almenundervisning, valgfag, 
skolefællesskabs aktiviteter. Eleverne skal med 
andre ord opleve at være en del af et skolemiljø – 
trods det, at de er ”udstationerede”. 
 

Arbejdstimer? En almindelig arbejdsuge er gennemsnitligt 37 
timer 
 

Antal feriedage? Vi følger ferieloven 
 

Er der lukkedage? Ja, det må forventes at der er lukket mellem jul og 
nytår samt i de tre arbejdsdage op til påsken. Mht. 
sommerferien 2020+ vil det blive behandlet i SISU. 
 

Mødetider? Dem kender vi ikke endnu. De behøver dog ikke 
være ens for alle skoler/lokationer/værksteder/ 
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hold.  
Eleverne skal over et år skal have gennemsnitligt 
minimum 26 klokketimers undervisning om ugen 
 

Forberedelsestid? Den kender vi ikke pt., men en god del af 
forberedelsestiden vil være som fælles 
forberedelse. 
 

Overenskomst? Den er lige på trapperne. Men kommer den ikke i 
hus før udskrivelse af folketingsvalg, så bliver den 
betænkeligt forsinket. 
 

Teamsammensætning? Et PGU-team vil bestå af værkstedslærere, 
almenlærere og vejleder.  
Nogle almenlærere vil indgå i flere teams, så vi skal 
have en teamstruktur som tager højde for det.  
På AGU vil teamet typisk bestå af almenlærere og 
vejleder samt evt. værkstedslærere, alt efter om 
praksis finder sted på et værksted. 
Udover teams tænker jeg, at der skal være 
fagfællesskaber på tværs af matrikler. 
Der kan også være særlige ressourcepersoner 
tilkoblet et team ad hoc/permanent.  
 

Vejlederrollen i FGU? Den bliver central, idet forløbsplanen bliver 
”rygsøjlen” i elevens forløb på skolen. I 
forløbsplanen indgår elevens samlede forløb på 
tværs af aktiviteter. Derfor vil det ikke være én 
lærer som er ansvarlig herfor, men teamet med 
vejlederen som forløbsplanstovholder. Vejlederen 
vil typisk også være kontaktperson til UU/KUI m.fl.  
 

Vil Kim være synlig overalt? Nej, det er ikke muligt med den opgavemængde 
der er pt. Efter august vil det blive sådan, at han 
jævnligt kommer på alle matrikler, men 
institutionsadressen er på Engboulevarden og 
dermed er Kims kontor placeret der. 
 

Hvor skal jeg være til daglig? Du skal være på den adresse, som bliver dit 
primære arbejdssted. Nogle vil dog skulle arbejde 
på flere adresser.  
Langt de fleste produktionsskoleansatte vil 
fremover arbejde på samme adresse som nu. Hvad 
angår VUC og AOF ansatte, så bliver placeringen 
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sat på baggrund af kompetencebehov 
lokationsmæssigt samt individuelle ønsker. 
 

Hvor og hvornår slås det op, at der søges en 
pædagogisk leder? 

Der søges som udgangspunkt ikke flere 
pædagogiske ledere – med en enkelt mulig 
undtagelse.  
Det vil i givet fald ske, når den endelige 
pædagogiske lederteamstruktur er sat. Det vil ske i 
løbet af maj. 
Stillingsopslag vil blive opslået via OFIR som 
spreder opslaget ud på de store 
jobsøgningsplatforme. 
 

Er nogle skoler bedre informeret end andre? Det afhænger af hvor megen information den 
enkelte forstander formidler videre. 
Fra FGU-siden er der ingen forskel. Jeg er i dialog 
med ledergruppen, 1’SU samt enkelte 
ressourcepersoner indenfor It, grafisk, 
hjemmeside, uddannelsesplan. Derudover er der 
de fælles nyhedsmails og referater fra 1’SU på 
hjemmesiden. 
 

Hvor frit kan vi arbejde? Frit i teamet? Vi vil arbejde værdibaseret. Det enkelte team vil få 
frihed til at udøve deres arbejde inden for 
fællesskabets rammer, den faglige opgave som 
beskrevet af ledelsen og de personalepolitiske 
retningslinjer.  
Det er ønsket at udvikle kompetente medstyrende 
teams med gode frihedsgrader til at løse de af 
ledelsen definerede opgaver. 
Den enkelte skal dog afgive suverænitet til teamet. 
 

Kan vi selvstændigt lave aftaler eller skal de højere 
op i organisationen end nu? 

Det afhænger helt af hvilken type aftaler der er 
tale om.  
På nogle områder vil der ske en centralisering. Det 
gælder særligt på det administrative område.  
Er det aftaler med kunder/samarbejdspartnere, 
ture ud af huset mv. så vil det være en 
teamkompetence.  
Langt de fleste daglige praktiske beslutninger vil 
ligge på teamniveau. Det vil sige at både den 
enkelte medarbejder og den pædagogiske leder vil 
skulle afgive beslutningskompetence til teamet. 
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Har jeg et arbejde i FGU/efter 1.august? Minimum 98% kan være sikre på at have et arbejde 
i FGU fremover - med mindre at elevoptaget blive 
noget dårligere end forventet. Hvilket der pt. ikke 
er noget som tyder på. 
Der vil dog kunne vise sig nogle enkelte 
funktioner/steder, hvor der vil ske tilpasninger. 
 

Er målgruppen de samme? Skal vi stadig have de 
svageste med? 

Målgruppen vil blive bredere. Spændende fra 
elever som er kognitivt udfordrede til 
gymnasieelever som har brug for et pit stop. Der vil 
også være flere elever som har et handicap. Fysisk 
eller psykisk.  
Alle unge som UU målgruppevurderer til FGU, har 
lovkrav på optagelse. Vi er en inkluderende skole 
som skal tænke kreativt i hvordan vi bedst muligt 
inkluderer alle elevgrupper indenfor FGU-
målgruppen. 
 

Hvem bliver min nærmeste leder? Alle lokationer vil have en pædagogisk ledelse, som 
samtidig er personaleleder for værkstedslærerne. 
Rikke vil være nærmeste leder for almenlærerne. 
Kim vil være nærmeste leder for alle ledere. 
Poul vil være nærmeste leder for det 
administrative personale. 
For det tekniske personale vil den pædagogiske 
leder på lokationen være nærmeste leder. 
Hvem der konkret vil blive pædagogisk leder på 
hvilken lokation bliver fastsat i løbet af maj måned. 
 

Elevnormering? Vi forventer den kan blive en smule højere på PGU 
og noget lavere på AGU ift. de normeringer der 
arbejdes ud fra pt. Der er dog mange forhold som 
spiller ind. Se punktet Antal elever på værkstedet. 
 

Hvordan bliver strukturen i FGU? Kompleks.  
Der kommer:  
Et afsøgningsforløb 
Et basisforløb med løbende optag (og alle 
kompetence niveauer) 
Tre spor (AGU, PGU, EGU) med optag to gange 
årligt. 
Dertil kommer valgfag, fjernundervisning, 
elevforløb på nedsat tid, prøver løbende hen over 
året, fælleselementer for AGU/PGU osv. 
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Hvordan ser min hverdag ud som 
almenunderviser? 

Spændende. Der vil kunne være undervisning på 
PGU/EGU og AGU samt i kombinationer imellem 
de tre spor. 
Du vil virke i et-to teams og du vil typisk være 
tilknyttet en, max. to lokationer. 
Du vil indgå i en faggruppe.  
Du vil have en praktisk tilgang og vil være forpligtet 
på at have praksisaktiviteter ud af lokalet/huset.  
 

Kan man lave undervisning med kolleger fra 
samme fag fra en anden skole 

Ja – og jeg håber det er noget vi opdyrker. Det 
betyder bl.a. at der kan udføres større 
produktioner og aktiviteter end i dag. 
 

Fortsætter Adventure værkstedet i sin nuværende 
form eller bliver det splittet op? 

Det afhænger af hvad vi finder ud af sammen. 
 
 

Hvor meget administrativt arbejde får en PGU-
lærer? 

Der vil være fraværsregistrering ved start af alle 
aktiviteter i løbet af en dag. Hvis eleven forlader 
undervisningen før afslutning, skal dette også 
straks registreres iflg. Udkast til 
indholdsbekendtgørelse.  
Der vil også være alm. administrativt arbejde i 
forbindelse med produktion (køb og salg). 
 
Der vil være bidrag til forløbsplan og der kan være 
noget ift. prøver og dokumentation af progression. 
Det administrative ansvar vil primært ligge på 
teamniveau, og I behøver ikke fordele det ligeligt. 
En der løfter mere praktisk end kollegerne, kan 
udmærket løfte mindre administrativt. Det er 
teamets beslutning. 
 

Er der ”loft” på antal elever man kan have på 
værkstedet? 

Der er ikke et formelt bestemt loft. Det vil i 
realiteten blive bestemt af tre faktorer. 

1. Pædagogik 
2. Økonomi 
3. Pladsforhold 

 
Jeg vil gøre mit til at det bliver det første som 
fylder mest, men der er skåret i taksametret og vi 
er blevet pålagt ekstra opgaver, så helt så let bliver 
det ikke. 

 
Hvordan ser man på udfordringen med kun en 
lærer på værkstedet ifm. f.eks. sygdom, kursus mv? 

På den lange bane sigter vi efter 
dobbeltværksteder. Men på den korte bane løftes 
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denne opgave i teamet. Dog træder den 
pædagogiske leder til ved sygdom som rækker over 
et vist antal dage. 
 

Hvilket fagbilag/erhvervstema skal Idræt/maritim 
høre under? 

Det afgør vi i fællesskab ud fra de produktioner I 
agter at varetage. 
 

Hvad sker der med KUU? Den afvikles over det næste 1,5 år. Indtil da har 
KUU-eleverne ret til at færdiggøre deres 
uddannelse ud fra den gældende KUU-lov. Det 
samme gælder i øvrigt produktionsskoleleverne 
som overgår fra produktionsskolerne.   
 

 

 

 

Giver dette anledning til nye spørgsmål, er I meget velkomne til at sende dem til mail@fguoj.dk, så vil vi 
besvare dem samlet om ca. 14 dage. 

 

PS. På PGU-dagen spurgte jeg læringskonsulenterne omkring LUP’erne (de lokale undervisningsplaner vi 
skulle skrive og lægge på vores hjemmeside ligesom erhvervsskolerne skal).  

Svaret kom efterfølgende på mail: ”Ingen LUP, der er ikke hjemmel i loven, derfor er det ikke med.”. 😊😊 
 

 

 

Kim Kabat 

28. april 2019 
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