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Svar på RPHS’s spørgsmål til FGU institutionsbestyrelsen 

 

I min egenskab af FGU Formand kvitterer jeg for Produktionshøjskolens 

bestyrelses henvendelse og i samarbejde med Ringsted Kommunes 

administration, har jeg nedenfor forsøgt at svare på jeres spørgsmål. 

Efterfølgende vil FGU bestyrelsen blive orienteret om korrespondancen. 

Spørgsmål samt svar: 

1. Hvornår forelægger ny revideret tidsplan for byggeriet på FGU 

afdelingsskolen? 

o ny revideret tidsplan er udarbejdet i februar 2019 

 

2. 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? 

o Dette indgår som et krav i tidsplanen for byggeriet 

 

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

Campusskolen? 

o Ja, det gør den. 

 

4. Indgår STU på Læringsakademiet i planerne for FGU afdelingsskolen? 

o Dette er en indtægtsdækket virksomhed, som vil indgå i den 

kommende FGU-leders planlægning og tilrettelæggelse af FGU-

Sjællands opgaver. 

 

5. 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?  

6. At FGU afdelingsskolen dermed råder over 8 millioner til at komme på plads 

for? 

o Jvf. Budgetforliget i Ringsted Kommune, er det besluttet at afsætte i 

alt 9 mio. kr. til byggeriet. Beløbet skal dække såvel ombygning af 

Campusskolen som den klargøring og nybygning, som Ringsted 

Bestyrelsen 
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Kommune etablerer i forbindelse med etablering af FGU-skolen på 

Campusskolens bygning 3 og det omgivende areal. 

o Forslag inkl. Fiskeopdræt er behandlet på møde i Økonomiudvalget 

den 4. september og besluttet som følger: Økonomirammen for 

Forslag B: kr. 5.925.520-, omfatter de tiltag, som det vil koste at 

tilpasse den nuværende Campusskole, dels til at rumme kravene til 

den fortsatte drift af Campusskolen med det forventede fremtidige 

antal elever, samt til at rumme den nye FGU-skole, så denne lever op 

til de forventninger, der følger med intentionen i FGU, samt at 

fremtidssikre den nye konstellation.  

Her er bygningens brug og brugere drivende for den foreslåede 

løsning. I vidt omfang tilgodeses her de ønsker, som har været 

tilkendegivet fra Produktionsskolen og fra ledere og 

medarbejderrepræsentanter fra Campusskolen. 

o Ovenstående indebærer, at Ringsted Kommune som bygherre skal 

sikre, at de afsatte 9 mio. kr. samlet skal anvendes i 

overensstemmelse med de i sagen fremstillede tegninger samt de 

politiske beslutninger, der er truffet på baggrund af de fremsatte 

ønsker fra høringsprocessen. Sagen kan ses i dette link: 04.09.2018  

 

Med venlig hilsen 

Henrik Hvidesten 

 


