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FGU Stormøde 
23.10.2017 
/MSS 

 

I forbindelse med forliget om FGU inviterede PSF 

produktionsskolerne til stormøde i Vingsted man-

dag d. 23.10. I PSF var vi meget glade for den 

store opbakning til mødet, hvor så godt som alle 

skoler mødte frem.  

Gennemgang og diskussion af aftaletekst 

Axel Hoppe lagde ud med at takke skolerne for 

det store arbejde, de har lagt i forhandlingspro-

cessen, hvorefter Gert Møller og Michael Bjergsø 

gennemgik indholdet i aftaleteksten. Derefter var 

der lejlighed til at diskutere, stille spørgsmål og 

komme med kommentarer.  

FGUens indhold, økonomi og opbygning blev iv-

rigt drøftet sammen med medarbejdernes kom-

mende kompetenceløft og inddragelse af de an-

dre nuværende tilbud, der også vil blive en del af 

den kommende FGU.  

Selvom vi på mange måder kan være glade for, at 

produktionsskolerne og deres pædagogik er skre-

vet så tydeligt ind i aftaleteksten, så blev der også 

udtrykt usikkerhed med hensyn til den konkrete 

udmøntning og en mulig centralisme. 

Det kommende arbejde 

Det skal dog understreges, at selvom der nu fore-

lægger en aftaletekst, så er der stadig mange uaf-

klarede spørgsmål. Fra forsamlingen blev PSFs be-

styrelse og sekretariat opfordret til at søge at øve 

så meget indflydelse som muligt i den kommende 

proces omkring f.eks. lovtekster og bekendtgørel-

ser.  

I den kommende tid, vil PSF servicere skolerne i 

forhold til de lokale forhandlinger omkring insti-

tutionsdannelser, og det blev foreslået, at vi ud-

arbejder en slags drejebog eller tjekliste i forhold 

til, hvad man skal have for øje i de kommende 

processer.  

PSF vil også i den kommende tid afholde en 

række møde: 

• Fællesmøder for alle involverede skole-
former 

• Temadage/fyraftensmøder om imple-
menteringsproces (virksomhedsoverdra-
gelse, bygningsmasse osv.) 

• Temadage om de tre spor 

• Fyraftensmøder for bestyrelser 

• Temadage omkring organisationsæn-
dringer 

Forventet tidsplan: 
Februar 2018: Lovforslag og påbegyndelse 
af lokal proces om institutionsdannelse 
Juni 2018: Forventet vedtagelse af lov 
August 2018: Afgørelse om dækningsom-
råder og oprettelse af interimbestyrelser 
September 2018: Udpegning af medarbej-
dere til overdragelse 
November 2018: Ansættelse af skolele-
dere 
Januar 2019: Påbegyndelse af bygnings-
overdragelser og nedsættelse af bestyrel-
ser 
August 2019: Medarbejdere overdrages 
og de første elever starter 


