
 

 
 

Dagsordenforslag til FGU SU møde den 28. maj 2019, på adressen 
Dalagervej 6 i Virring. 

Klokken 9 - 16. 
 

Deltagere: Michael, Marie, Henrik, Birgitte, Niels, Karina, Per, Tom, Søren, Kim og Rikke  

Afbud: Poul og Max 

Mødeleder: Søren Wistrup  Referent: Rikke Krogh 

 

1. Kort gennemgang af referat af SU møde 15. maj. 
Ulempetillæg – det er når man har ekstraordinært mere arbejdstid end sine kolleger 
Opgaveoversigt – forslag at den følger 6 måneders normperiode, dvs skoleperioderne 
Konfrontationstimer – dette begreb indgår ikke i overenskomsten 
 

2. Kort gennemgang af værdigrundlag. 
Gennemgås 
 

3. Videre arbejde med teamstruktur. 
Dilemma: Skal teams sættes af ledelsen eller skal nærmeste leder komme med et udspil, så de 
kan drøftes lokalt. Hvordan gør vi det, når alle har travlt med deres nuværende jobs.  
Forslag: At 1. august bliver teamdag, hvor alle lokalt arbejder med at sætte de konkrete teams og 
efterfølgende udarbejder teamkontrakter. Forslaget godkendes. 
Alle teams evalueres til dec/jan og justerer herefter ind. 
Hovedarbejdssted udmeldes i juni, men er med forbehold og ikke gældende før fra 1. august. 
 

4. Overenskomst. 
Almen snak: 
Ansættelseskontrakterne skal udarbejdes i løbet af august med frist 1. september 
Ud af de 102 timers undervisning indgår spisepauserne ikke for underviserne. Spisepauserne 
tæller derimod i elevernes undervisningstid.  
Eleverne får fremmøde i snit 28 timer om ugen, minus spisepauser på 5 timer om ugen, minus 
øvrige pause på 2 timer, så er der undervisningstid 21 timer/ugen for underviserne, dvs. 90 timer 
om måneden med plads til vikararbejde og dobbeltlærer tid op til det 102 timer. 
Det giver minimum 9 timers teamforberedelse m.m. om ugen. 
 
Vi vil bestræbe, at elevnormen holdes på 15 elever pr. værksted/hold 
 
Der skal laves en politik for arbejdet med lærlinge.  
At have lærlinge på et værksted må ikke stå i vejen for at underviseren kan deltage i 
teamsamarbejdet. 
 
 



 
 
Def. af undervisning: 
Ved lærerstyret undervisning forstås undervisning, 
• som er skemalagt, 
• som er tilrettelagt af læreren, 
• som er obligatorisk for eleven, 
• hvor læreren umiddelbart er fysisk eller digitalt tilgængelig, og 
• hvor læreren er aktiv opsøgende i forhold til elevernes læring. 
 
Lokalløn: 
Ledelse og TR laver principper for udmøntning af ”ny løn”. Godkendes i bestyrelsen. 
Kommer i løbet af efteråret – er en opgave imellem TR og leder at implementere. 
 
Tidsregistrering: 
Der skal registreres tid, hvornår underviserne er til stede 
Der skal registreres tid på, hvor underviseren underviser (vi er forpligtet til at registrere det) 
Der skal findes et enkelt system, som kan administrere dette 
 
Rammeaftale/lokalaftale: 
Forslag om rammeaftale som medarbejderne kan forholde sig til – fx i forhold til arbejdstid, 
arbejdstidsregistrering, forventninger til team samarbejde, teammøder, pædagogiske dage, 
lønforhandlinger, specielle tillæg, timer til TR, koordinatorfunktion (tid/penge), udlandsrejser, 
m.m. 
 
Vigtigt at skabe ens vilkår, som står tydeligt beskrevet og gælder for hele FGU Østjylland. 
 
Forslag til punkter til rammeaftale sendes til Søren – deadline den 12. juni. 
Rammeaftalen udarbejdes hurtigst muligt i efteråret. Den kan dog tidligst konfirmeres endeligt af 
SU, når de er valgt. 
 
 

5. Videre arbejde med personalehåndbog. 
• Arbejdstid 

37 timer om ugen. Registreres. Fleksibilitet i forhold til arbejdstid på gennemsnitlig 37 
timer om ugen. Aftales ad hoc med nærmeste leder inden for de afstukne retningslinjer. 
 

• Nyt arbejdstøj m. logo i august (personale) 
Tom kontakter alle skoler mhp at finde en repræsentant til en arbejdsgruppe 
omkring arbejdstøj, udseende, farver, tryk, fælles indkøb – hvor? 
Tom indkalder repræsentanterne til et 3 timers møde, hvor der laves en indstilling med 
forslag til Kim.  
 
OBS: elev arbejdstøj/sko 
  

• Forslag vedr. lån og brug af faciliteter, maskiner og værksteder; lån og brug er kun muligt 
til gavn for den ansatte selv, efter forudgående aftale med nærmeste leder og 
ansvarshavende for værkstedet. Man kan således ikke låne eller bruge hos FGU Østjylland 
til at reparere sin nabos bil eller havemøbler. Alt hvad der produceres, bygges, skabes og 
repareres i FGU Østjyllands faciliteter faktureres til FGU Østjylland. 
Man skal på forhånd vide, hvordan maskiner mv. virker. 
 



 
• Skolens biler kan ikke lånes til privat brug, af forsikringsmæssige årsager. 

 
•  Trailer kan lånes/lejes. Egen forsikring dækker skader.  

 
• Ingen mulighed for sundhedsforsikring. SU er positiv for at undersøge, om der kan 

indhentes et tilbud til medarbejderne selv. 
 

• Rengøring 
Rengøring til toiletter, fællesarealer og kontorer foretages af servicemedarbejder og/eller 
serviceassistentelever. 
Eleverne gør selv rent på værksteder og i undervisningslokaler under underviseransvar. 
Her mangler en uddybning. Et er at feje og tørre borde af, men hvem vasker vinduer f.eks. 
Man kunne kalde det daglig rengøring? 
 

• Rygning 
Valgfag med rygestop til eleverne (det skal undersøges om vi kan udbyde valgfag udenfor 
almenfagrækken)   
Lave rygezoner til eleverne og tider til rygning i løbet af dagen – gerne lidt væk fra skolens 
bygninger 
 
Personalet skal være rollemodeller for eleverne 
Kim melder ud at personalet, at der er rygeforbud for medarbejderne i elevernes skoletid 
og øvrigt samvær med eleverne, herunder ekskursioner mv.  
Alt personale, der ønsker det, tilbydes rygestopkursus m.m. i efteråret 2019 
Alle rygere skal inviteres ind til et samarbejde omkring proces om rygestop 
 

• Læskedrikke. 
Personalet skal være rollemodeller for elevernes sundhed. Samme regler som for rygning 
er gældende for personalet. 
 

• Man repræsenterer FGU’s værdier som rollemodel både i sit arbejde og når man har fri. 
Fx er sex med elever bortvisningsgrund (Først lovligt, når eleven er stoppet på skolen ). 

 
• Sygdom 

Melder ind før arbejdstid til sit team og nærmeste leder 
Teamet finder vikarløsning den pågældende dag 
Ide med en sygdoms mail, så det kommer på intranet..? 
På 3. dagen er det ikke længere teamet, der løser opgaven, men lederen der finder en 
løsning. 
 

• Ferie/lukkedage  
Mellem jul og nytår 
Tre dage op til påske 
Fredag efter KH-dag 
2 lukkeuger i sommerferien – alle har efter de generelle ferieregler krav på at holde 3 
uger ferie, hvilke fordeles med for nogen ugen før lukkeugerne og andre ugen efter. Det 
kan dog undtagelsesvist efter aftale med nærmeste ledelse overføres en uge til senere på 
året.   
 

6. evt.  
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