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Bilag C: 

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

Elevprognose 

Fredag eftermiddag i uge 18 modtog vi ”Oversigt over kommunernes forventning til antal elever 

på FGU pr. 1. august” fra UVM (bilag 1). Deraf fremgår det, at FGU Midt- og Østsjælland nu står til 

at modtage 662 elever (CPR-numre) pr. 1 august 2019. Det kan se voldsomt ud, men prognosen 

for årselever er fastholdt på de 479, som har været gældende i hele perioden. Vi har jo af 

konservative hensyn kun budgetteret med 450 årselever. 

Lokaliteter: 

I Faxe er processen i fuld gang. Byggeriet af nye køkken- og kantinefaciliteter er kommet i udbud, 

vi har desuden haft endnu en besigtigelse på lokationen assisteret af faglærere fra 

Klemmenstrupgård. 

Som vi drøftede på bestyrelsesmødet 8. april, skulle jeg undersøge, om VUC Storstrøm ville være 

villige til at udstede en tilbagekøbsgaranti. Det er de imidlertid ikke villige til at gøre. Jeg har netop 

haft sidste møde med VUC Storstrøm, som nu snarest gør klar til udmatrikulering til os og til Faxe 

Kommune. 

De politiske udvalg besøgte 30. april Campusskolen i Ringsted og VUC på Ahorn Alle for at se 

området og lokalerne. Der var en stor interesse for det kommende byggeri og for indretning af 

FGU i Ringsted.  

Personalesituationen p.t.: 

30. april afholdt vi endnu en personaledag, hvis indhold handlede om, hvordan vi skaber 

pædagogiske forløb med det tværfaglige samarbejde, hvordan foretages den gode vejledning og 

den gode administrative håndtering i FGU. Vi bygger videre på disse gode erfaringer, når der er 

personaledage ultimo juni. 

Vi har netop ansat en ny leder for den kommende Faxe-afdeling. Det blev Anders Bentsen-Bøhm 

ud af et meget kvalificeret ansøgningsfelt. Han skal stå for byggestyringen og opbygningen af 

skolen i faxe foruden implementering af fælles løsninger, IT-strategi, AGU-sporet og meget andet. 

FGU Midt- og Østsjælland har ligeledes ansat en uddannelseskoordinator - Sarah Catriona 

Macdonald Arnskov - hvis primære opgave lige p.t. er skemaplanlægning og assistance i forhold til 

den fremtidige lektionsstruktur etc. Uddannelseskoordinatoren tilfører organisationen nogle 

væsentlige kompetencer, som den ikke har i forvejen. 

Endelig har vi en markedsføringsmedarbejder – Sofie Haagen Schmidt – tilknyttet i en jobpraktik. 

Hun varetager blandt andet opgaver omkring den nye hjemmeside, kontakt til presse, de sociale 

medier, implementering af ny designguide samt de interne og eksterne kommunikationslinjer. 
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Studieadministrativt system: 

Nu er der blevet valgt et studieadministrativt system – UDDATA+ (IST). Implementeringen går 

snarest i gang. Alle 27 FGU-institutioner har valgt dette system 

Bygningsstrategi 

Se bilag D 

IT-strategi 

Se bilag E 

Kommunikationsstrategi 

Se bilag F 

 

 

 

 


