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Bilag B: 

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

Indskrivningstal: 

Jeg har vedlagt en opgørelse over institutionens nuværende indskrivningstal fordelt på linjer og fag 

(bilag 1). P.t. ligger det rimeligt stabilt. 

Vi arbejder med flere forskellige initiativer – blandt andet sprogskole i Køge, samarbejde omkring 

brobygnings- og kombinationsforløb, der sandsynligvis vil kunne generere flere årselever. 

Personalesituationen p.t.: 

Vi er netop midt i en proces vedr. vores organisationsændring. Jeg kommer med en opfølgning 

herpå ved næste bestyrelsesmøde. 

Lokaliteter: 

I Køge har vi netop fået to pavilloner på plads, således at vi har den lokalemængde, der er behov 

for. Vi har indrettet nogle fælles faciliteter til sociale formål for eleverne, og vi har udvidet vores 

kantineområde. 

I Faxe er vi stort set i mål med lokalerne, og vi venter fortsat på den godkendelse af 

udspaltning/Faxe Kommunes køb af de to pavilloner og udlejningen af disse til os. Der er åbenbart 

lang sagsbehandlingstid i ministeriet. 

I Ringsted er vi nu efter en rigtig god indvielse i drift i bygning 3 på Campusområdet. Koldhallen 

forventes taget i brug primo februar. Medarbejderne har gjort en stor indsats i forbindelse med 

flytningen, og det er dejligt for skolen og dens elever, at tingene efterhånden er ved at være på 

plads.  

Fælles løsninger: 

Vi kører efterhånden på de statslige systemer. Der mangler nogle håndtag til at kunne trække 

relevante rapporter i forhold til f.eks. økonomi, sygefravær og lignende, men det forventer vi på 

plads snarest. 

Studieadministrativt system: 

Syv FGU-institutioner har grundet utilfredshed med UDDATA+ været til møde med både 

ministeren og STUK og her slået til lyd for, at der bør udvikles et andet studieadministrativt 

systemet – kaldet FGU-planer (en ny version af det tidligere Nordplaner). Det har skabt megen 

diskussion i kredsen af FGU-skoler, da det fremherskende synspunkt er, at det er beklageligt med 

to systemer i en forholdsvis lille sektor. Men det har ikke påvirket beslutningen hos de syv skoler. 

Jeg mener fortsat, at vi skal holde fast i UDDATA+, som nu også er betydelig mere velkørende end 

hidtil. Alle systemer kræver tid at implementere, og et skift vil kun betyde nye problemer foruden 

en væsentlig ekstra økonomisk omkostning i nærheden af en ½ mio. kr. 

 


