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Forventning og anbefaling til FGU institutionsbestyrelsen 

Bestyrelsen ved Ringsted Produktionshøjskole var tirsdag d. 27.11.18 samlet ekstraordinært for at drøfte 

FGU institutionen bestyrelsens afgørelse af 16.11.18 vedrørende placeringen af FGU afdelingsskolen i 

bygning 3 på Campus. Endvidere orienterede formand, Tom Rasmussen, fra dialogmødet med FGU 

institutionens forretningsudvalg d. 21.11.18 på Rådhuset i Ringsted. 

Med denne skrivelse ønsker Produktionshøjskolens bestyrelse først og fremmeste at understrege, at vores  

holdning er, at der nu er truffet en afgørelse og at næste fase skal være en sikring og en tilpasning af de 

fysiske rammer, så FGU afdelingsskolen netop lever op til uddannelses reformens krav om kvalitet. I den 

ånd blev det på vores ekstraordinære bestyrelsesmøde besluttet, at Produktionshøjskolens bestyrelse, så 

hurtigt som muligt, skal henvende sig til FGU bestyrelsen med et håb om, at vi hurtigst muligt vil blive 

indkaldt, så gode råd og anbefalinger ift. bl.a. samarbejde, arbejdsmiljø, linjer, indretning, teknisk 

indretning af lokaler til fiskelinjen m.m. 

Endvidere orienterede RPHS formand, Tom Rasmussen, fra dialogmødet sin bestyrelse om, at FGU formand 

Henrik Hvidesten udtrykte tilfredshed over, at locationen nu var på plads, ”så man kan komme i gang med 

planlægning og ombygning”.  Under mødet bad FGU formand og borgmester Henrik Hvidesten Tom 

Rasmussen fra RPHS om, at gå tilbage til sin bestyrelse for at få input til processen. Nærværende skrivelse 

er således også blevet til i direkte forlængelse af FGU formandens opfordring 

Produktionshøjskolens bestyrelse har derfor følgende input i form af en række afklarende spørgsmål, der 

ønskes skriftligt besvaret: 

Hvornår forelægger ny revideret tidsplan for byggeriet på FGU afdelingsskolen ? 

Er det korrekt at Campusskolen er blevet lovet, at de 3 fysiklokaler, der ligger i den kommende FGU bygning 

skal være intakte indtil de mundtlige prøver er overstået medio juni måned? 

Indgår Naturplejen & Fiskelinjen i den planlagte nybygning v. bygning 3 på Campusskolen? 

Indgår STU på Læringsakademiet i planerne for FGU afdelingsskolen? 

Er det korrekt opfattet, at der af de tildelte 9 millioner kr. til FGU byggeriet, jævnfør budgetforliget i 

byrådet i Ringsted kommune, alene vil blive anvendt 1 million til Campusskolens flytning af eksisterende 

aktiviteter og evt. ombygninger internt på matriklen - inden FGU afdelingsskolen rykker ind? 

 At FGU afdelingsskolen dermed råder over 8 millioner til at komme på plads for? 

Endelig ønsker bestyrelsen ved Produktionshøjskolen, at der kvitteres for henvendelsen og gerne med et 

bud på, hvornår besvarelserne kan forventes bestyrelsen v. RPHS i hænde? 

Vi glæder os til at medvirke med at formidle det bedste af denne skoleforms pædagogik og metodik 

videre ind i en ny FGU professionsidentitet, så vi får kvalitetssikret FGU uddannelsen fra dag 1.  

På bestyrelsens vegne  

Troels Brandt, forstander. 



 

 


