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FGU: Hvad mener ambassadø-
rerne 
Interview med Morten Andersen/Borgmester 
i Nordfyns Kommune 
/MSS 
 

 
 
I PSF vil vi i den kommende tid, spørge 
vores produktionsskoleambassadører, 
hvad de mener om væsentlige elementer 
i processen hen imod FGU.  

 
 
Vi står jo midt i implementeringsprocessen 
omkring FGU. Hvad mener du, der er vigtigt 
at have fokus på lige nu? 
 
Morten Andersen: Det er vigtigt, at bestyrel-
sen får sat kursen for den nye institutions 
virke, og det er af afgørende betydning at 
have fokus på de unge, og huske at formålet 
med FGU er, at de unge bliver klar til uddan-
nelse eller job.  
 
Når det er sagt, så er det vigtigt, at bestyrel-
sen hurtigt får tilrettelagt processen for an-
sættelse af den nye leder. Herunder at få 
fastlagt den profil, der skal sikre effektfulde 
resultater fremadrettet. En profil, der givet 

vis også vil indeholde nye og andre krav til le-
delse i et fremadrettet perspektiv.  
 
Det er vigtigt at få fastlagt det overordnede 
organisationsdesign og bemanding af leder-
stillingerne. Ligesom det er vigtigt at få fast-
lagt en stærk og tydelig vision for fusionen, 
herunder beskrive de værdier og principper, 
der skal gælde i fusionsprocessen. Der skal 
udarbejdes en samlet masterplan (med et 
samlet overblik over de mange aktiviteter, en 
sammenlægning består af) for fusionsproces-
sen – herunder en plan for, hvordan ledere 
og medarbejdere involveres og for kommuni-
kationen i processen osv.  
 
I dette forløb er det også væsentligt at få ud-
lagt sporet for den fremadrettede kultur, der 
skal være bærende for den nye organisation, 
få valgt det, der virker og bringe det med ind 
i det nye fællesskab, og få taget bevidst af-
sked med de game kulturer, der ikke længere 
skal være gældende. Endelig handler det om 
at få stabiliseret ’overgangsdriften’. Altså det 
handler om at skifte hjul på bilen, mens den 
kører.  
 
Du sidder jo selv i en kommune, der bliver en 
del af et meget stort dækningsområde. Hvor-
dan ser du FGUen udfoldet hos jer i kommu-
nen – hvad skal der til for, at FGU bliver et 
godt tilbud hos jer? 
 
Morten Andersen: Dækningsområdet er 
stort, men det er fem kommuner, der i forve-
jen har et godt samarbejde på mange andre 
områder f.eks. UU (vejledning). Idet der er en 
skole i hver af de 5 kommuner, er nærheds-
princippet sikret.  
 
Hvilke kerneværdier fra produktionsskolerne, 
mener du, der er de vigtigste at få med ind i 
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FGU? Og har du et godt råd til produktions-
skolerne på vej ind i FGU? 
 
Som jeg har været inde på, så skal man natur-
ligvis tage det bedste med fra alle de instituti-
oner, der bliver til FGU. I forhold til produkti-
onsskolerne vil det være nyttigt at bringe pæ-
dagogikken med over. En pædagogik, der 
også har et skarpt blik på de unges sociale 
udvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Men det vigtigste er, at alle der skal være en 
del af FGU, er åbne overfor input fra andre og 
klar til at opbygge nye professionelle relatio-
ner, hvilket er nødvendigt, hvis der skal ska-
bes en ny institution, der for alvor styrker løs-
ningen af kerneopgaven så de unge bringes 
videre i det ordinære uddannelsessystem el-
ler i beskæftigelse, 

 

 

 
  
 

 
 
 

Morten Andersen er borgmester i Nord-
fyns Kommune. Læs mere her: 
https://www.nordfynskommune.dk/Poli-
tik/Kommunalbestyrelsen/Kommunalbe-
styrelsens-medlemmer/Venstre/Morten-
Andersen 
Morten blev udnævnt til ambassadør for 
produktionsskolerne ved Folkemødet i 
juni 2018. 
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