
Kære alle, 
 
Så er der igen en buket nyheder fra FGU Østjylland.  
 
Vi starter med 
 
AGU-leder 
Det er med glæde jeg kan annoncere, at pr. 1. april tiltræder Rikke Krogh Hansen som leder for 
AGU/almenlærerne. Rikke kommer fra en stilling som afdelingsleder i Socialpsykiatrien Norddjurs. Hun har 
derfra erfaring med distanceledelse, idet hun leder medarbejdere fordelt på 5 adresser. Rikke har tidligere 
virket som afdelingsleder i Randers SOSU, Djurslandsafdelingen, hvorfra hun har erfaring som pædagogisk 
leder samt som uddannelsesleder på GF1. Vi får dermed en leder med en robust personaleledelseserfaring. 
Rikke er uddannet sygeplejerske og bor i Grenå. Rikke blev ansat af et enigt ansættelsesudvalg bestående af 
interim ledergruppen, 2 VUC-medarbejder repræsentanter fra henholdsvis Randers og Grenå samt 
undertegnede. Vi havde 4 kvalificerede ansøgere med relevant erfaring til samtale ud af et ansøgerfelt på 
14 personer. Jeg er rigtig glad for, at vi får styrket ledelsesteamets kompetencer med Rikkes ansættelse. 
Velkommen Rikke! 
Når Rikke lander til april, vil hun besøge alle lokationer og hilse på medarbejderne. Herunder særligt 
almenlærerne som bliver virksomhedsoverdraget fra VUC, AOF og produktionsskolerne.  
 
Administration 
”Vi lægger asfalten mens vi kører”, er en frase jeg har hørt en del gange i den sidste tid på arbejdsseminarer 
med STUK, Moderniseringsstyrelsen mv. Og det er korrekt, det går hurtigere nu. 
Rammerne for vores administrative set up er ved at være på plads. Vi får en blød løsning i forhold til Fælles 
Løsninger (Statens Administration, Statens IT, Statens indkøbsaftale, Navision Stat mv.). Det er godt, for så 
kan vi komme i gang med planlægge vores administrative procedurer mv. Poul vil invitere administrativt 
personale til fællesmøde i slutningen af marts. 
 
Bekendtgørelserne  
De vigtigste brikker i at kunne komme i gang med planlægningen af den pædagogiske hverdag, 
indholdsbekendtgørelsen og institutionsbekendtgørelsen, er ved at være på trapperne. Det bliver dejligt 
når de kommer, så vi kan få nogle konkrete og klare svar på hvad vi skal og hvad vi kan.  
 
Fyraftensmøder og pædagogisk udvikling 
Vi vil afholde fyraftensmøder i april og maj, hvor vi vil diskutere rammer, retning og pædagogisk profil. 
Derudover er der foreløbig fastsat en pædagogisk dag for PGU-værkstedslærerne torsdag d.11.april.  
Samt pædagogiske dage for AGU/almenlærerne mandag-onsdag samt fredag i uge 26 (fredag er der måske 
tre som skal deltage i dimission på VUCD).  
 
FGU-Informationsmøder 
Der afvikles informationsmøder om FGU for unge og forældre i samarbejde med det lokale UU på flg. dage: 
Randers: 26. marts 
Favrskov: 3.april 
Syddjurs: 3. april 
Norddjurs: 30.april 
 
Alle dage kl.17-19. 
 
Overenskomst 



Der forhandles stadig overenskomst på området. Så snart vi hører nærmere vil I blive informeret (med 
mindre I hører det først😉😉). Når den er på plads, kan vi for alvor komme til at planlægge det sidste og 
sætte rammerne for arbejdet på FGU ØJ. 
 
1’ SU 
Og nu vi er ved rammer, så har vi arbejdet med de værdier, som lægger under personalepolitikken på vores 
sidste møde i Syddjurs. Nu skal vi i gang med at formulere personalehåndbogen. I kan se nærmere på 
hjemmesiden fguoj.dk under login. Brug kodeordet Østjylland og du kan se referaterne fra de afholdte 
møder. 
 
Sommerfest – FGU ØJ Launch Party 
Efter en koncentreret arbejdsuge i uge 32 tænker jeg, vi skal have et Launch party. Kunne du tænke dig at 
komme i Launch party teamet (nydansk for festudvalget)? Så er du velkommen til at skrive det til Dorte i 
receptionen på Engboulevarden, så samler hun holdet. Adressen er dpm@fguoj.dk 
Under alle omstændigheder – reserver fredag eftermiddag og aften d.9.august til FGU OJ LAUNCH PARTY!! 
 
 
 
I ønskes alle en god start på foråret 
 
Kim 
 
Kim Kabat 
Direktør 
FGU Østjylland 
Engboulevarden 30 
8960 Randers SØ 
+45 21 82 77 33 
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