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Indledning 
Den 13. oktober 2017 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og 

Det radikale Venstre aftale om bedre veje til uddannelse og job, som Alternativet og Enhedslisten siden 

har tilsluttet sig. Aftalen medfører, at en række eksisterende forberedende uddannelser nedlægges, og 

at FGU, Forberedende Grunduddannelse, oprettes med virkning fra august 2019. Aftalen medfører 

endvidere, at der skal etableres nye institutioner i en flerleddet, lokal proces. Yderligere information om 

aftalen findes på www.uvm.dk/fgu. 

Det betyder, at Aarhus HF & VUC skal afgive op mod 50% af skolens AVU-aktivitet (svarende til ca. 15% 

af skolens samlede aktivitet), hvilket vil påvirke medarbejdere i AVU-afdelingen og skolens 

Serviceafdeling. Forventningen er overordnet, at AVU-afdelingen skal afgive ca. 50% af aktiviteten, 

mens Serviceafdelingen skal overdrage ca. 15% af den samlede aktivitet. I perioden 1. september 

2018 til 1. januar 2019 skal der ifølge Undervisningsministeriets FGU-tidsplan gennemføres en proces 

med udpegning af medarbejdere til de nye FGU-institutioner. De ansatte følger opgaverne ind i den nye 

institution. 

 

Jura og tidsplan 
Som medarbejder er der to mulige veje ind i det nye FGU: enten ved at medarbejderen selv ønsker at 

blive ansat på den nyoprettede FGU-institution eller ved udpegning. Uanset metoden, er 

udgangspunktet, at reglerne for virksomhedsoverdragelse forventes at finde anvendelse. Det betyder 

som udgangspunkt, at alle medarbejdere overføres med de arbejdsbetingelser, herunder kutymer og 

lønvilkår man har i ansættelsen på Aarhus HF og VUC og som derfor også gælder efter ansættelsen på 

FGU. Som alle andre vilkår kan de over tid selvfølgelig ændres gennem opsigelse/forhandling, men er 

efter gældende afgørelser som minimum gældende til udløb af en overenskomstperiode. Se i øvrigt: 

Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29514 

 

Endvidere følger det af Cirkulære om aftale om samarbejde i og samarbejdsudvalg i staten 

(Samarbejdsaftalen) §3 stk. 2 og §4 pkt.3, at skolens samarbejdsudvalg skal informeres om 

ændringerne der følger af aftalen om FGU, og samarbejdsudvalget kan tillige drøfte konsekvenser og 

plan for omstillingsprocessen. Denne proces er allerede igangsat i skolens samarbejdsudvalg og vil 

være en del af udvalgets arbejde i perioden frem til overdragelse af medarbejdere den 1. august 2019. 

Der er endnu kun udarbejdet meget lidt planlægningsmateriale fra ministeriets side, så der er mange 

usikkerheder endnu – arbejdet med konkretisering er først lige sat i gang. Den foreløbige, og noget 

grove, tidsplan fra UVM, fremgår af bilag 6A. 

  

http://www.uvm.dk/fgu
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29514


Ledelsen har desuden udarbejdet en foreløbig tidsplan for arbejdet og medarbejderinddragelsen. 

Planer drøftes og justeres løbende hen over de kommende måneder. Se bilag 6B og 6C 

 

Tilgang 
Det er vores hensigt, at processen skal foregå åbent og med inddragelse af berørte medarbejdere i det 

omfang, det overhovedet er muligt. Vi lægger vægt på, at vi som skole indgår professionelt i det 

forberedende arbejde med den nye uddannelse, hvor overdragelse af medarbejdere og forberedelserne 

til den 1. august 2019 er markante milepæle. 

Vi har designet vores tilgang med henblik på at udmønte såvel den bundne opgave om 

virksomhedsoverdragelse som den lokale proces så gennemsigtigt som muligt og med størst mulig 

medarbejderinddragelse. Det betyder, at vi inddrager alle relevante fora, og at vi benytter flere 

forskellige kanaler i dialogen med huset som helhed og med den enkelte medarbejder i særdeleshed. 

Relevante fora og kommunikationskanaler: Individuelle samtaler med medarbejdere, 

Intra/nyhedsbreve/aviser, fælles sites, TR/fagforeninger, uformelle gå-hjem-møder, afdelingsudvalg, 

afdelingsmøder, samarbejdsudvalg, ledermøder og bestyrelse. 

 

Proces for kriterier 
Udpegningen af medarbejdere, som skal virksomhedsoverdrages, er en vanskelig øvelse, som kræver 

stor opmærksomhed fra alle parter. I sidste ende er det ledelsen, der har den endelige afgørelse, men 

vi anser det for afgørende, at valget træffes på et kvalificeret, oplyst grundlag. 

Det indledende arbejde med at udarbejde kriterier vil foregå i flere fora. TR gennemfører workshops 

med berørte medlemmer, og ledelsen drøfter ligeledes mulige kriterier på ledermøder. 

Dernæst indledes en møderække, hvor ledelse og TR drøfter både proces og kriterier. I den forbindelse 

kan dialog med de faglige organisationer indgå i arbejdet. 

Medarbejderne høres løbende, og den enkelte kan i perioden bede om en individuel samtale 

vedrørende situationen og fremtidsudsigterne med henblik på at blive så oplyst som muligt. 

Sideløbende udarbejdes i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere et kompetencekort, hvoraf 

formelle kompetencer og erfaringer for den enkelte medarbejder fremgår.  

Den endelige drejebog inkl. kriterier drøftes i samarbejdsudvalget og i bestyrelsen. 

Endelig tilkendegiver hver enkelt medarbejder formentlig omkring december-januar 2018/2019, 

hvorvidt man har ønske om at overgå til FGU eller ej (idet frivillighed vil være hovedkriterium). 

 

 

 

120318/PLU & MS 


	Drejebog for overdragelse af medarbejdere til den forberedende grunduddannelse - FGU
	Indledning
	Jura og tidsplan Som medarbejder er der to mulige veje ind i det nye FGU: enten ved at medarbejderen selv ønsker at blive ansat på den nyoprettede FGU-institution eller ved udpegning. Uanset metoden, er udgangspunktet, at reglerne for virksomhedsoverd...
	Tilgang
	Proces for kriterier


