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Bilag D: 

Status på processen og på etableringen af FGU Midt- og Østsjælland 

Lokaliteter: 

Institutionen får hovedadresse på Klemmenstrupgaard, direktøren får kontor på alle adresser + (til 

videre) Køge Rådhus. 

Klemmenstrupgaard kan rumme det kommende antal kursister og medarbejdere.  

Byggeriet omkring Campus Ringsted kommer i udbud nu, og de endelige byggelinjer er på plads. 

Der har været dialog mellem arkitekt/bygherre og de relevante faglærere på Haraldsted vedr. 

indretningen af de værksteder, der oprettes på FGU skolen i Campus Ringsted. Vi skal fremover 

holde fokus på, at lokaler/værksteder bliver indrettet korrekt og optimalt. 

I Faxe har er der efter en dialog med Faxe Kommune og VUC Storstrøm blevet enighed om, at Faxe 

Kommune køber den ene af VUC’s pavilloner på ca. 228 kvm. FGU får et par yderligere lokaler på 

overetagen i den ene fløj + de allerede aftalte nedenunder denne. I alt er der tale om ca. 575 kvm. 

Jeg har bedt VUC Storstrøm om at give os en lejepris, da jeg ikke mener, at det er i vores interesse 

at modtage bygningskvadratmeter i udspaltningen. Hvis vi senere skal af med disse, kan det blive 

en nærmest umulig opgave at sælge.  

Faxe kommune påtager sig udgiften til indretning af væksterne (hvis vi beslutter dette i dag, bliver 

de mad og ernæring, byg, bolig og anlæg, turisme, kultur og fritid samt omsorg og sundhed). 

Lokalerne er lovet klar senest 1. august 2019. Indretningen af de lokaler, FGU lejer, afventer en 

drøftelse og en aftale med VUC Storstrøm og FGU om fordeling af udgifterne og selve 

lejevilkårene. 

Personalesituationen p.t.: 

Jeg er i færd med at tale med hele personalet (både produktionsskoler og VUC’er) om 

kompetencer, ønsker og gensidige forventninger. I disse uforpligtende samtaler har jeg italesat 

både det billede, den opgave og de potentialer, jeg ser i den kommende skoleform. Jeg har lagt 

væk på, at vi hele tiden holder fokus på, at FGU er en ny skoleform og skolekultur. Derfor skal 

hverken VUC og/eller produktionsskoleånd præge den nye organisation. Vi kommer til at ryste 

posen – også rent organisatorisk. 

Vi har i samarbejde med de tre afgivende VUC’er planlagt workshops for den kommende 

medarbejdergruppe i FGU. Det sker hhv. den 27. februar og 30. april i tidsrummet 12.30-15.30.  

Desuden bliver torsdag og fredag i uge 25 samt mandag og tirsdag i uge 26 afsat til mere 

dybdegående arbejde med læringsindhold, undervisningens tilrettelæggelse og afklaring af de 

praktiske fysiske forhold ved opstart i august. Vi forventer, at nogle af læringskonsulenterne fra 

STUK vil være behjælpelig med at facilitere dagene i juni. 

Lønudgiften for VUC-lærerne afholdes af de afgivende skoler. 
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Ministeren har givet tilladelse til, at vi kan vente med at lade de nye FGU-elever starte til ca. 14 

dage ind i august, men FGU får alligevel fuldt taksameter. Dette betyder, at vi kan sætte 

læringskonsulenterne i spil i de første to uger af august. Læringskonsulenter har et tæt 

samarbejde med professionshøjskoler, der skal sikre både kvalitet og følgeforskning til FGU. 

Organisation: 

Organisationsdiagram for  
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Samarbejdspartnere: 

Jeg har haft kontakt til nogle af disse – især UU, KUI og andre. Dette felt skal fortsat udvides, og 

det omkringliggende erhvervsliv skal naturligvis også have fokus, når vi er kommet længere i 

institutionsetableringen. 

Prognose for elever til vores FGU: 

De udmeldte årselevtal fra STUK er 479. Men dette tal kan vi ikke nøjes med at lægge budget 

efter. Derfor har jeg bedt om bedste bud af det antal elever, der forventes målgruppevurderet til 

FGU. 

Sorø     72 

Ringsted     82 

Køge og Stevns  250 

Faxe   100 

I alt:   504 

Vores egne tidligere prognoser + ministeriets tal sammenholdt med ovenstående betyder, at de 

479 ÅE må siges at være et realistisk bud. 

Fælles løsninger og valg af IT-systemer, etc.: 

Forligskredsen har haft drøftelse med repræsentanter fra de nye FGU-institutioner, og som det ser 

ud nu, bliver det: 
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Vi har bedt om, at de fælles regnskabsydelser gøres frivillige – i hvert fald i institutionernes 

opstartsfase. 

I forhold til et studieadministrativt system lægges der op til, at FGU-ledere i samarbejde med 

konsulentfirmaet Zeto (som har udarbejdet en grundig analyse af skolernes behov) afklarer, 

hvilket system, der det mest hensigtsmæssige, og at FGU derpå i fællesskab beslutter sig for at 

anvende dette. Projektmidler finansierer processen, og jeg er projektleder. 

 

 


