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1`SU møde d. 08-02-2019 

1. Præsentationsrunde: Søren Wistrup (Favrskov PS), Marie Holm Nielsen (Mimers Brønd), Karina 
Dittmer (Grenå PS), Per Laursen (Favrskov PS), Tom Jespersen (Syddjurs PHS), Niels Bundgaard 
(VUC Djursland), Max Michael Madsen (Syddjurs PHS) , Poul Bernth Jensen (Ranpro), Birgitte 
Nielsen (Ranpro), Mikael Poulsen (Grenå PS), Henrik Gammelmark Mikkelsen (Randers VUC), Kim 
Kabat (FGU) 
Fraværende: Vakant AGU-leder 
 

2. Gruppens kommissorium: 
a. Formulering af personalepolitik i form af håndbogsmateriale 
b. Forhandling om SU-organisationens organisering (TR-strukturen) 
c. Lokalaftalestof som arbejdstid, tilstedeværelse mv. forhandles i et andet forum senere på 

foråret, efter vi fået overenskomsten 
 

d.  Ordensregler skal vi også have diskuteret. Der er udarbejdet et udkast fra Jytte Murmanns 
og Thomas Jespersens hånd. Se dokumentet Ordens- og samværsregler. 
- alle sender lokalaftaler ind til mail@fguoj.dk senest d.21.2. kl.13. Derefter bliver det 
printet og runddelt på mødet 25.2. Det er de aftaler som vi tager afsæt i, i det fremtidige 
arbejde. Der er 3 måneders opsigelse på en lokalaftale. Alle lokalaftaler på 
produktionsskolerne opsiges senest 31.marts af forstander. VUC-aftalerne kan ikke opsiges 
før 1.8. Der blev givet udtryk for, af Henrik, at vi finder en mindelig løsning herpå.  

e. Der vil parallelt hermed opbygges en sikkerhedsorganisation.  
f. Der var ikke yderligere bemærkninger til kommissorium 

 

 
3. Rammer for arbejdet 

- alle skal betales for arbejdet, enten af hjemorg. eller FGU. Det aftales med egen leder. Ved 
finansiering via FGU aftaler egen leder rammer for frikøb med FGU-direktør. 
 

4. Hvad er vigtigt for den enkelte ift dette arbejde? 
- Birgitte: At vores personalehåndbog får ejerskab for alle i hele FGU Østjylland 
- Tom: Misbrugspolitik på de forskellige skoler på de forskellige skoler 
- Mikael: personaleforeninger – lokalafdelinger?  
- Karina: vi skal mere end holde på det vi har. Det giver ikke energi 
- Søren: Vi skal lære hinanden at kende og få tillid til hinanden – for vi skal stå på mål for vores 
fælles beslutninger 
- Kim: Som udgangspunkt er vi alle lige for loven. Elever som ansatte. 
-  Kim gennemgik de kulturværdier han finder vigtige i FGU Østjylland: 
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5. Slagplan

a. Vi går efter at alt samles i ét sted, i en personalehåndbog
b. Starter på næste møde med drøftelse af værdierne (ovenstående) og brug af dem på et par

konkrete eksempler som alkohol mv.
c. Liste med punkter som skal drøftet

i. Alkohol
ii. Misbrug

iii. Sex & hormoner
iv. Rygning
v. Lokalaftaler/kutymer

vi. Trivselspolitik
vii. Mobning

viii. Kompetenceudvikling
ix. Arbejdsmiljø
x. Krisehjælp

xi. E-mail
xii. Konflikt (herunder trusler og vold)

1. Personale-personale
2. elev-elev

Værdighed (overfor andre og sig selv) 

Transformativ læring, herunder Relationspædagogisk- og refleksionspædagogisk tilgang 

Læring gennem handlinger i fællesskaber 

Hjælpsomhed: ”Når én falder, rejser fællesskabet sig og hjælper” 

Kvalificeret selvbestemmelse 

Autentisk stræben: Kernen i at være autentisk som FGUer er at have modet:  

 til ikke at være perfekt

 til at være sårbar

 til at sætte grænser

i sin rolleudøvelse som professionel 

Empatisk evne og et ønske om at hjælpe 

Samarbejdskultur præget af klarhed i mælet (turde sige det som skal sige); tillid, risikovillighed 
og tilgivelse 

Elevinddragelse, demokratisk dannelse 
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3. elev-ansat
4. pårørende-ansat

xiii. Interkulturel politik
xiv. Beredskabsplaner
xv. Fraværs & sygdomspolitik

xvi. Når organisationen skal tilpasses/afskedigelsespolitik

6. Kommunikation
- Værdier skal uploades på hjemmesiden
- lægge referater på medarbejderinfo
- alle har hver især en opgave med at bringe personalepolitikprocessen i dialog med kollegerne

7. næste møde
- D.25. februar kl.13 – 16 på Ryomgård Produktionshøjskole, Vestergade 67, Ryomgård

Referent: Kim Kabat 

Bilag vedhæftet nedenfor: 
Ordensregler-udkast 



Ordens- og samværsregler for FGU Østjylland. ( udkast )

Målet med at gå på FGU er, at du lærer det, der skal til for at komme videre i 
uddannelsessystemet eller for at kunne begå dig på en arbejdsplads. 
De allervigtigste betingelser for at du kan lære noget er, at du rent faktisk er til stede 
på skolen, og at du trives godt sammen med øvrige elever og skolens ansatte.  

På FGU vil du møde andre unge, som alle er i gang med at udvikle sig hen mod at 
kunne påbegynde uddannelse eller arbejde. Mangfoldigheden er stor – der er unge 
med meget forskellige forudsætninger for at deltage og med forskellige mål med at gå 
på FGU. 
Vi lægger stor vægt på at alle elever trives og tilbydes det bedste mulige miljø for at 
lære. Fællesskabet på de enkelte værksteds- og undervisningshold er højt prioriteret 
og dit bidrag til fællesskabet har stor betydning for at både du og de andre elever 
oplever tryghed i hverdagen. Det forventes at alle møder hinanden åbent og 
anerkendende og med respekt for forskelligheden.  

Du kan læse mere om institutionens trivselspolitik her 

Du kan orientere dig om vores ordens- og samværsregler her. 

Mødetid: 
Mandag – torsdag:  
Fredag: 
Den eksakte mødetid afventer bekendtgørelse? 

Samarbejde om uddannelses og forløbsplan: 
Når du skal starte på skolen, laver du en uddannelsesplan sammen med din UU 
vejleder. I uddannelsesplanen aftaler i målet med dit forløb på FGU, hvor på skolen 
du skal starte og hvor længe du skal gå her. 
Men udgangspunkt i uddannelsesplanen skal du sammen men en lærer/vejleder her på 
skolen lave en forløbsplan, som fortæller hvilke aktiviteter, du skal følge for, at du 
kan nå dit mål. 
Forløbsplanen skal følges op hver måned, ved at du sammen med en lærer/vejleder 
vurderer, om du har glæde af de planlagte aktiviteter og om de fører til det forventede 
resultat.  

Mødepligt og studieaktivitet: 



Der er mødepligt på skolen. 
Hvis du udebliver fra undervisningen uden at sygemelde dig bliver det betragtet som 
ulovligt fravær og vil give anledning til en dialog med lærer/vejleder omkring dit 
fremmøde. Du vil blive trukket i skoleydelse svarende til de timer, du udebliver. Du 
kan også blive trukket i ydelse, hvis du ikke deltager i samarbejdet om din 
forløbsplan. 
Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisning og øvrige aktiviteter så som praktik 
og kombinationsforløb, og at du afleverer aftalte opgaver til tiden.   
 
Sygemelding: 
Hvis du bliver syg, skal du sygemelde dig hver sygedag inden kl. 8.30 
Sygemelding foregår pr. telefon/sms til …. Elevplan? 
Hvis du skal sygemeldes i en længere periode, skal du aftale med lærer/vejleder, 
hvordan du skal forholde dig. Der kan eventuelt blive tale om at ud- og genindmelde 
dig, da lovgivningen sætter grænser for, hvor længe, du kan få skoleydelse under 
sygdom/fravær. 
 
Registrering af fremmøde og studieaktivitet: 
Vi skal registrere dit fremmøde på skolen som led i udbetaling af din skoleydelse. 
Alle lærere vil derfor føre lister over fremmøde til diverse undervisningsaktiviteter, 
ligesom de vil notere sig, hvis du kommer for sent eller undlader at aflevere aftalte 
opgaver. 
 
Reglerne om fremmøde og sygemeldinger gælder også, når du er i praktik, 
erhvervstræning og kombinationsforløb.  
 
Hvis du har problemer med at møde stabilt til undervisningen eller at deltage i 
bestemt aktiviteter, er det en god ide, at du snakker med din UU vejleder om det, når 
I laver uddannelsesplanen. Uddannelsesplanen vil blive fulgt op, når vi sammen 
tilrettelægger din forløbsplan. 
Lærere og vejledere vil støtte dig i, hvordan du kan arbejde med udfordringerne, både 
i den daglige undervisning og ved de månedlige opfølgningssamtaler. 
 
Du kan læse mere om institutionens fremmødestrategi her 
 
 
Pauser: 



I skolernes kantiner er der dagligt 1-2 pauser, hvor vi spiser sammen. Ud over maden, 
har vi mulighed for et hyggeligt pusterum og der kan gives orientering og 
meddelelser på tværs af skolen. Derfor er der mødepligt til disse pauser. På den 
enkelte skole kan du orientere dig om, hvornår pauserne finder sted. 
Derudover er der i løbet af dagen kortere pauser i værksteds- og 
undervisningsaktiviteter. Du skal orientere dig om pausetider på din skole, så du kan 
være klar, når aktiviteterne starter igen. 
På produktionsskolerne er vi vant til at man ikke må forlade skolen i pauserne, 
medmindre man har aftale med en lærer?? 
 
Madordning: 
Mad er brændstof for hoved og krop. Derfor tilbyder vi gratis sunde og alsidige 
måltider 2? gange dagligt. 
Er der ting man ikke må – madpakker, sodavand m.v.? 
 
Rygning: 
Der er begrænset mulighed for rygning på skolernes udendørs indrettede 
rygeområder. 
Vi har forskellige regler – 2-4 rygepauser om dagen. 
Der er ligeledes forskel på rygeregler for lærere – nogen steder følger de elevregler, 
andre er rygning ikke tilladt for lærerne. 
 
Mobiltelefoner: 
I en del af skolens aktiviteter er det ikke tilladt at have åbne mobiltelefoner. I andre er 
man afhængig af at kunne bruge telefonen. Du skal derfor følge skiltning og orientere 
dig hos din lærer i værksted og undervisning i øvrigt. Forskellig mobilpolitik i 
forhold til spisepauser – skal det være ens eller hvilken skal gælde?) 
Drøftelse – social, pædagogisk og faglig begrundelse for anvendelse/ikke 
anvendelse? 
 
Rusmidler: 
Du må ikke møde alkohol- eller stofpåvirket på skolen. 
Det er ikke tilladt at drikke alkohol i skoletiden. 
Det er ikke tilladt at indtage, medbringe eller sælge stoffer på skolen. 
Overholder du ikke ovennævnte regler medfører det som udgangspunkt bortvisning. 
 
Såfremt du har forbrug/misbrug af alkohol eller stoffer, samarbejder vi gerne med dig 
og rusmiddelcenter om plan for afvikling. 



 
Du kan læse mere om institutionens rusmiddelpolitik og regler om elevers frivillige 
medvirken i institutionens test for rusmidler her. 
 
 
Mobning. 
Mange unge har i deres tidligere skoleliv været involveret i mobning. Mobning har 
stor betydning for den enkeltes tryghed i hverdagen og mulighed for at holde fokus 
på læring og udvikling.  
Derfor vil du opleve, at der fra skolens side bliver grebet ind ved tegn på mobning, 
også i de tilfælde, hvor mobningen består i eller omfatter ytringer på sociale medier. 
Problemerne vil i første omgang forsøges løst med samtaler og positiv 
konfliktløsning.  
Gentagen mobning/chikane kan medføre bortvisning fra skolen. 
 
Du kan læse mere om institutionens trivselspolitik her 
 
Elevråd: 
Afventer bekendtgørelse 
 
Skolens ejendom: 
Vi forventer, at du behandler skolernes lokaler og udstyr med respekt.  
Ligeledes forventer vi, at du følger skolernes anvisninger i forhold til sikkerhed, 
oprydning, affaldssortering og rengøring. 
 
Sanktioner: 
Ved overtrædelse af institutionens ordens- og samværsregler kan følgende sanktioner 
iværksættes. 
Dialog om regler og overholdelse af dem.  
Dialog med UU vejleder, eventuelle kontaktpersoner og forældre (elever under 18år)  
Fratræk i skoleydelse.  
Skriftlig advarsel 
Tilbageholdelse af private genstande 
Hjemsendelse i kortere eller længere tid (må vi det? m/u skoleydelse) 
Bortvisning fra skolen/ophør af uddannelsesforløbet. 
Politianmeldelse i særligt alvorlige tilfælde. 
 



For elever under 18 år skal UU vejleder og forældre inddrages/informeres, hvis 
forseelsen kan have betydning for elevens fremtidige tilknytning til skolen. 
 
Afbrydelse af uddannelse på FGU meddeles til den kommunale ungeindsats. 
 
Dokumentation om sanktioner i forbindelse med overtrædelse af ordens- og 
samværsregler, vil indgå i din elevmappe. 
 
Klager: 
En elev kan klage til undervisningsministeriet over institutionens afgørelser efter  
Lov om Forberedende Grunduddannelse og regler udstedt i medfør heraf, når klagen 
vedrører retslige spørgsmål. 
Afventer bekendtgørelse 
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Ordens- og samværsregler for FGU Østjylland.  
 
Målet med at gå på FGU er, at du lærer det, der skal til for at komme videre i 
uddannelsessystemet eller for at kunne begå dig på en arbejdsplads. 
De allervigtigste betingelser for at du kan lære noget er, at du rent faktisk er til stede 
på skolen, og at du trives godt sammen med øvrige elever og skolens ansatte.  
 
På FGU vil du møde andre unge, som alle er i gang med at udvikle sig hen mod at 
kunne påbegynde uddannelse eller arbejde. Mangfoldigheden er stor – der er unge 
med meget forskellige forudsætninger for at deltage og med forskellige mål med at gå 
på FGU. 
Vi lægger stor vægt på at alle elever trives og tilbydes det bedste mulige miljø for at 
lære. Fællesskabet på de enkelte værksteds- og undervisningshold er højt prioriteret 
og dit bidrag til fællesskabet har stor betydning for at både du og de andre elever 
oplever tryghed i hverdagen. Det forventes at alle møder hinanden åbent og 
anerkendende og med respekt for forskelligheden.  
 
Du kan læse mere om institutionens trivselspolitik her 
 
Du kan orientere dig om vores ordens- og samværsregler her. 
 
Mødetid: 
Mandag – torsdag:  
Fredag: 
Den eksakte mødetid afventer bekendtgørelse? 
 
Samarbejde om uddannelses og forløbsplan: 
Når du skal starte på skolen, laver du en uddannelsesplan sammen med din UU 
vejleder. I uddannelsesplanen aftaler i målet med dit forløb på FGU, hvor på skolen 
du skal starte og hvor længe du skal gå her. 
Men udgangspunkt i uddannelsesplanen skal du sammen men en lærer/vejleder her på 
skolen lave en forløbsplan, som fortæller hvilke aktiviteter, du skal følge for, at du 
kan nå dit mål. 
Forløbsplanen skal følges op hver måned, ved at du sammen med en lærer/vejleder 
vurderer, om du har glæde af de planlagte aktiviteter og om de fører til det forventede 
resultat.  
 
Mødepligt og studieaktivitet:  







Der er mødepligt på skolen. 
Hvis du udebliver fra undervisningen uden at sygemelde dig bliver det betragtet som 
ulovligt fravær og vil give anledning til en dialog med lærer/vejleder omkring dit 
fremmøde. Du vil blive trukket i skoleydelse svarende til de timer, du udebliver. Du 
kan også blive trukket i ydelse, hvis du ikke deltager i samarbejdet om din 
forløbsplan. 
Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisning og øvrige aktiviteter så som praktik 
og kombinationsforløb, og at du afleverer aftalte opgaver til tiden.   
 
Sygemelding: 
Hvis du bliver syg, skal du sygemelde dig hver sygedag inden kl. 8.30 
Sygemelding foregår pr. telefon/sms til …. Elevplan? 
Hvis du skal sygemeldes i en længere periode, skal du aftale med lærer/vejleder, 
hvordan du skal forholde dig. Der kan eventuelt blive tale om at ud- og genindmelde 
dig, da lovgivningen sætter grænser for, hvor længe, du kan få skoleydelse under 
sygdom/fravær. 
 
Registrering af fremmøde og studieaktivitet: 
Vi skal registrere dit fremmøde på skolen som led i udbetaling af din skoleydelse. 
Alle lærere vil derfor føre lister over fremmøde til diverse undervisningsaktiviteter, 
ligesom de vil notere sig, hvis du kommer for sent eller undlader at aflevere aftalte 
opgaver. 
 
Reglerne om fremmøde og sygemeldinger gælder også, når du er i praktik, 
erhvervstræning og kombinationsforløb.  
 
Hvis du har problemer med at møde stabilt til undervisningen eller at deltage i 
bestemt aktiviteter, er det en god ide, at du snakker med din UU vejleder om det, når 
I laver uddannelsesplanen. Uddannelsesplanen vil blive fulgt op, når vi sammen 
tilrettelægger din forløbsplan. 
Lærere og vejledere vil støtte dig i, hvordan du kan arbejde med udfordringerne, både 
i den daglige undervisning og ved de månedlige opfølgningssamtaler. 
 
Du kan læse mere om institutionens fremmødestrategi her 
 
 
Pauser: 







I skolernes kantiner er der dagligt 1-2 pauser, hvor vi spiser sammen. Ud over maden, 
har vi mulighed for et hyggeligt pusterum og der kan gives orientering og 
meddelelser på tværs af skolen. Derfor er der mødepligt til disse pauser. På den 
enkelte skole kan du orientere dig om, hvornår pauserne finder sted. 
Derudover er der i løbet af dagen kortere pauser i værksteds- og 
undervisningsaktiviteter. Du skal orientere dig om pausetider på din skole, så du kan 
være klar, når aktiviteterne starter igen. 
På produktionsskolerne er vi vant til at man ikke må forlade skolen i pauserne, 
medmindre man har aftale med en lærer?? 
 
Madordning: 
Mad er brændstof for hoved og krop. Derfor tilbyder vi gratis sunde og alsidige 
måltider 2? gange dagligt. 
Er der ting man ikke må – madpakker, sodavand m.v.? 
 
Rygning: 
Der er begrænset mulighed for rygning på skolernes udendørs indrettede 
rygeområder. 
Vi har forskellige regler – 2-4 rygepauser om dagen. 
Der er ligeledes forskel på rygeregler for lærere – nogen steder følger de elevregler, 
andre er rygning ikke tilladt for lærerne. 
 
Mobiltelefoner: 
I en del af skolens aktiviteter er det ikke tilladt at have åbne mobiltelefoner. I andre er 
man afhængig af at kunne bruge telefonen. Du skal derfor følge skiltning og orientere 
dig hos din lærer i værksted og undervisning i øvrigt. Forskellig mobilpolitik i 
forhold til spisepauser – skal det være ens eller hvilken skal gælde?) 
Drøftelse – social, pædagogisk og faglig begrundelse for anvendelse/ikke 
anvendelse? 
 
Rusmidler: 
Du må ikke møde alkohol- eller stofpåvirket på skolen. 
Det er ikke tilladt at drikke alkohol i skoletiden. 
Det er ikke tilladt at indtage, medbringe eller sælge stoffer på skolen. 
Overholder du ikke ovennævnte regler medfører det som udgangspunkt bortvisning. 
 
Såfremt du har forbrug/misbrug af alkohol eller stoffer, samarbejder vi gerne med dig 
og rusmiddelcenter om plan for afvikling. 







 
Du kan læse mere om institutionens rusmiddelpolitik og regler om elevers frivillige 
medvirken i institutionens test for rusmidler her. 
 
 
Mobning. 
Mange unge har i deres tidligere skoleliv været involveret i mobning. Mobning har 
stor betydning for den enkeltes tryghed i hverdagen og mulighed for at holde fokus 
på læring og udvikling.  
Derfor vil du opleve, at der fra skolens side bliver grebet ind ved tegn på mobning, 
også i de tilfælde, hvor mobningen består i eller omfatter ytringer på sociale medier. 
Problemerne vil i første omgang forsøges løst med samtaler og positiv 
konfliktløsning.  
Gentagen mobning/chikane kan medføre bortvisning fra skolen. 
 
Du kan læse mere om institutionens trivselspolitik her 
 
Elevråd: 
Afventer bekendtgørelse 
 
Skolens ejendom: 
Vi forventer, at du behandler skolernes lokaler og udstyr med respekt.  
Ligeledes forventer vi, at du følger skolernes anvisninger i forhold til sikkerhed, 
oprydning, affaldssortering og rengøring. 
 
Sanktioner: 
Ved overtrædelse af institutionens ordens- og samværsregler kan følgende sanktioner 
iværksættes. 
Dialog om regler og overholdelse af dem.  
Dialog med UU vejleder, eventuelle kontaktpersoner og forældre (elever under 18år)  
Fratræk i skoleydelse.  
Skriftlig advarsel 
Tilbageholdelse af private genstande 
Hjemsendelse i kortere eller længere tid (må vi det? m/u skoleydelse) 
Bortvisning fra skolen/ophør af uddannelsesforløbet. 
Politianmeldelse i særligt alvorlige tilfælde. 
 







For elever under 18 år skal UU vejleder og forældre inddrages/informeres, hvis 
forseelsen kan have betydning for elevens fremtidige tilknytning til skolen. 
 
Afbrydelse af uddannelse på FGU meddeles til den kommunale ungeindsats. 
 
Dokumentation om sanktioner i forbindelse med overtrædelse af ordens- og 
samværsregler, vil indgå i din elevmappe. 
 
Klager: 
En elev kan klage til undervisningsministeriet over institutionens afgørelser efter  
Lov om Forberedende Grunduddannelse og regler udstedt i medfør heraf, når klagen 
vedrører retslige spørgsmål. 
Afventer bekendtgørelse 
 
 
 







