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Bilag E: 

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

Målgruppevurderingerne/elevantal: 

Vi er nu på ca. 66 % af ministeriets prognosetal. Der har været og er fortsat dialog med alle 5 KUI i 

forhold til antallet af målgruppevurderede. Jeg har i øvrigt været i nærmere dialog med ministeriet 

om dette også med en opmærksomhed på, at dette kan få betydning for institutionens likviditet. 

Personalesituationen p.t.: 

Vi har været ramt af både ganske almindelig sygdom og af stressrelaterede tilfælde. Vi gør meget 

for at holde kontakten til dem, der er ramt. Der er givet mulighed for stress coach forløb, 

tilbagevende på nedsat tid osv. Vi er i en periode nødt til at hyre vikarer – især på almendelen – 

for at sikre den undervisnings, vi er forpligtet  

Lokaliteter: 

I Faxe er byggeprocessen næste helt afsluttet i uge 41, bortset fra et gulv i vores køkken, der skal 

omlægges i uge 42. I Ringsted kigger vi på muligheder på Campusskolen for at udvide med nogle 

pavilloner, idet vi kan forudse pladsproblemer. Desuden forsøger vi at fremskynde målsætningen 

om at samle alt under et tag allerede fra august 2020.  

Fælles løsninger: 

Vi har haft et længere møde med STUK om de mange problemer, som alle FGU-skoler har med 

både UDDATA + (vores studieadministrative system), SIT (Statens IT) og de statslige 

Navisionløsninger. STUK har fået til opgave at følge op efter et møde i aftalekredsen, hvor der har 

været udtrykt bekymring for situationen på vores FGU ’er i DK. 

Jeg får snarest en dialog med STUK om de finansieringsmæssige aspekter af denne reform og en 

samtidig drøftelse af de likviditetsudfordringer, vi har/får ved etablering af en skole som denne – 

ikke mindst i lyset af, hvad f.eks. ringe leverandørkvalitet (SIT og UDDATA+) har kostet på 

bundlinjen. Jeg har pointeret problematikken omkring det utilstrækkelige i at tilføre FGU et 

grundtilskud på knap 4 mio., når man sammenholder dette med de faktiske og meget store 

omkostninger, der er forbundet med institutionens opstart. Det er naturligvis mit mål, at vores 

skole får del i nogle ekstra midler fra STUK’S side. 

 

 


