
 

 

Bilag 7. Punkt 11. Status på arbejdet med implementering af FGU-loven, 2018 

 

Orienteringsskrivelse vedr. FGU september 2018 – AVU og 

Serviceafdelingen 

Status fra UVM 
Ministeriet er ved at komme op i fart og har i juni måned udsendt orienteringsmaterialer, der indeholder 

følgende: 

 Notat om udspaltning af aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser forbundet med 
aktivitet, som forberedende grunduddannelse skal træde i stedet for. 

 Notat om overdragelse af medarbejdere tilknyttet aktivitet, som forberedende 
grunduddannelse skal træde i stedet for. 

 Bilag 1. Tidsplan 

 Bilag 2. Kort beskrivelse af FGU 
 
Materialet er lagt på Intra, under ”Om FGU”. Mest afgørende for de berørte medarbejdere er, at 
tidsplanen og materialet gør det klart, at skolerne pr. 1. november skal have klarhed over, 
hvilke medarbejdere der skal virksomhedsoverdrages. Vi har derfor udarbejdet ny tidsplan for 
den del af processen (se nedenfor). Vi har i august indsendt tal til ministeriet for aktiviteten i 
2016 og 2017, der skal danne baggrund for den konkrete beregning af, hvor stor en andel 
Aarhus HF og VUCV skal virksomhedsoverdrage. Vi melder dette ud, så snart vi kender tallet. 
 
Ellers ser det ud til, at tidsplanerne (se evt. på Intra), som ministeriet har lagt i det store og hele 
overholdes. 

 

Status på FGU lokalt – hvad ved vi om den nye skole, og hvordan kommer vil til at vide 

mere? 
Ifølge tidsplanerne skulle de nye bestyrelser være på plads her til ca. 1. september, og det er de måske 

også, men vi har endnu ikke fået oplyst deres sammensætning. Vi ved dog, at TR fra AVU - Tina 

Knudsen - er udpeget som medlem med stemmeret. Tillykke med det til Tina. En af den nye bestyrelses 

første opgaver vil være at ansætte den nye leder. Hun/han skal være ansat pr. 1. december, som jo 

desværre er efter, at vi har fundet de medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages. 

Den nye FGU institution vil få adresser på Oluf Palmes Allé, Klosterport og Kringelvej i Egå (på længere 

sigt forventes adressen på Oluf Palmes Allé at blive udskiftet med en adresse på Godsbanearealet). 

Hvordan fordelingen på aktiviteter, herunder f.eks. forskellige administrative funktioner vil være, ved vi 

af gode grunde ikke, men da afdelingen på Oluf Palmes Alle er klart den største, vil det ikke være 

overraskende, hvis en stor del af administrationen placeres her. 

Vi ved jo, at den nye institution personalemæssigt vil bestå af medarbejdere fra de 3 produktionsskoler 

samt medarbejdere fra Aarhus HF og VUC (underviserer, leder og medarbejdere fra Serviceafdelingen). 

Det betyder også, at det er fire meget forskellige kulturer, der skal mødes og finde hinanden i en ny 

fælles kultur. For at disse medarbejdere kan begynde at lære hinanden lidt at kende og for at skabe et 

godt grundlag for den enkeltes beslutning og evt. at ønske at blive virksomhedsoverdraget, har vi indtil 

videre sammen med produktionsskolerne aftalt to arrangementer: 

https://intra.vucaarhus.dk/sites/VUC/skolensomrader/FGU/Documents/UVM%20-%20rammer%20og%20regler/Bilag%201_overordnet%20tidsplan_til%20orientering%20om%20VOL.pptx%20.pdf


 

 

 Den 4.10 kommer den nuværende Forstander på Aarhus Produktionsskole Claus Bentsen på 

besøg på AVU afdelingsmødet. Claus kommer som første punkt på dagsordenen og fortæller 

lidt om deres hverdag og om produktionsskolernes tanker om FGU. Desuden vil han gå i dialog 

med os og svare på evt. spørgsmål. Til mødet er interesserede medarbejdere fra 

Serviceafdelingen velkomne. 

 Den 12. oktober kl. 13.00-15.00 afholdes et fælles arrangement på Gøglerskolen for alle 

ansatte på produktionsskolerne og alle interesserede AVU og Service medarbejdere på Aarhus 

HF og VUC. I vil høre nærmere, når tiden nærmer sig. 

For at høre lidt om deres hverdag i skolernes administration og hvad de forventer sig af det nye FGU 

(opgaver, systemer, m.m.), skal Per Lund på besøg på Aarhus Produktionsskoles administration 

mandag den 10. september. Per vil skrive til Serviceafdelingen efterfølgende om, hvad han fik ud af 

besøget. 

Processen ved virksomhedsoverdragelse af medarbejdere 
 

Se tidsplanen/drejebøgerne for processen her: KLIK 

 

For AVU lærernes vedkommende vil antallet i høj grad være bestem af den fordelingsprocent, som 

ministeriet udarbejder, men vores forventning er, at det ligger omkring 14% af hele vores skoles 

aktivitet. Da det er dele af AVU områdets aktivitet, der skal overgå til FGU, betyder det i praksis, at ca. 

halvdelen af AVU lærerne skal virksomhedsoverdrages. 

 

 

 

For Serviceafdelingens vedkommende er det lidt mere kompliceret, men faktum er, at vi mister 

indtægter svarende til de ca. 14%, selvom opgaverne ikke flyttes én til én. Kan man f.eks. flytte 14% af 

en pedel og bliver der 14% færre pedelopgaver? Task Forcen har været rundt hos alle enheder og 

samlet vurdere vi, at der forsvinde opgaver svarende til 4 fuldtidsstillinger, mens en 14% andel af 

antallet af fuldtidsstillinger svarer til 7 stillinger. Derfor skal ledelsen i første omgang vurdere, hvor 

mange stillinger vi faktisk skal virksomhedsoverdrage, men det blive mellem 4 og 6 stillinger. 

 

I både AVU og Serviceafdelingen opfordrer vi naturligvis alle, der er interesseret i at blive 

virksomhedsoverdraget, til at orientere nærmeste leder herom, og selvfølgelig gerne så hurtigt som man 

har truffet sin beslutning. Hvis man er usikker på noget og ønsker flere informationer inde man træffer 

den endelige beslutning, er man altid velkommen til at kontakte nærmeste leder eller Michael/Per. 

Når fristen for selv at ønske virksomhedsoverdragelse er udløbet, kan der være tre scenarier: 

1. Der var lige præcis det rigtige antal og de rigtige kompetencer (næppe sandsynligt) 

2. Der er for mange eller de forkerte kompetencer (lidt mere sandsynligt) 

3. Der skal udpeges yderligere et antal medarbejdere i den ene eller begge afdelinger (meget 

sandsynligt) 

 

I første tilfælde er opgaven overstået. I de to andre tilfælde vil proceduren i de to afdelinger forløbe lidt 

forskelligt. Dog kan det slås fast, at fristen for selv at anmode om, at blive virksomhedsoverdraget er 

den 22. oktober 2018 for medarbejdere i både AVU afdelingen og Serviceafdelingen. Ledelsen vil så 

mellem den 22. oktober og den 31. oktober overveje den endelige sammensætning af den gruppe 

medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages. Den foreløbige tidsplan og foreløbige kriterier 

udsendes samtidigt med denne orientering, og vil blive endelig fastlagt efter SU mødet den 27. 

https://intra.vucaarhus.dk/sites/VUC/skolensomrader/FGU/Sider/default.aspx


 

 

september. Desuden opdateres de to drejebøger på Intra under ”om FGU”. Endelig udarbejdes en 
detaljeret ’køreplan’ for orienteringen af medarbejderne, som også placeres samme sted. 

Konkrete oplysninger om virksomhedsoverdragelse 
I den kommende uge vil vi udsende en orientering om, hvilke regler der gør sig gældende for 

medarbejdere, der virksomhedsoverdrages. 

Indledende skitse FGU overdragelse af personale 
Med oprettelsen af FGU skal den aktivitet vedr. målgruppen der ligger på VUC overdages til FGU med 

virkning fra 1. august 2019. En del af overdragelsen inkluderer medarbejdere. Nedenfor er der en 

tidsplan for denne proces. Tidsplanen er udarbejdet ud fra materialerne, der er fremsendt til skolen den 

27. juni fra STUK.  

Dato Indhold Ansvarlig 

3/9-18 MS udsender mail til alle medarbejdere i AVU med link til 
kompetencekort samt oplysning om frist.  

MS 

sep-18 PLU udsender mail til medarbejdere i Service med oplysning om frist 
den 22/10 for fremsendelse af ønske om at bliver overdraget til FGU. 

PLU 

27/9-18 SU møde. Kriterier og tidsplan for overdragelse drøftes. SU 

Ultimo sept/ 
Primo okt 

Udsendelse af materiale til medarbejdere i AVU og Service efter 
drøftelsen i SU. 

Ledelsen 

22/10-18 AVU: Frist for tilbagemelding i AVU med kompetencekort samt 
eventuelt ønske om at bliver overdraget til FGU. Ønske meddeles pr. 
mail til nærmeste leder. 
Service: Frist for medarbejdere i Service til at ønske at bliver 
overdraget til FGU. Ønske meddeles skriftligt til nærmeste leder. 

Medarbejdere 
og ledelse 

22/10 - 31/10 Ledelsen drøfter de indkomne ønsker om overdragelse og tager 
stilling til, hvilke medarbejdere der skal varsles at de bliver overført. 
Såfremt der for en eller flere skal ske høring, placeres 
høringsperioden i perioden frem til 12. nov. (14 dage). 

Ledelsen 

1/11 Ledelsen meddeler hvilke medarbejdere, der skal varsles. 
Sendes pr. mail individuelt kl. 12.00 med 
efterfølgende tilbud om samtale med leder/ mulighed for at 
mødes i hver sin afdeling. Orientering via fællesmail/opslag på Intra. 

Ledelsen 

1/11 – 15/11 Høringsperiode for de af de varslede som skal høres.  Ledelsen 

16/11 – 17/11 Ledelsen tager endelig stilling efter modtagelse af eventuelle 
høringssvar og træffer afgørelse på det samlede grundlag. 

Ledelsen 

17/11 Der sendes samlet oversigt til FGU om hvilke medarbejdere der 
overføres. Den samlede liste offentliggøres på skolen på samme 
tidspunkt.  

Ledelsen 

17/11 – 31/7 Proces med forberedelse af overdragelse gennemføres.  
Eventuelle aftaler for medarbejdere der skal starte forud for 1. august 
2019 indgås med FGU og medarbejderen.  

VUC, 
Medarbejder, 
FGU 

Senest 31/7 Anciennitetskort fremsendes til den enkelte Lønteam 

 

Ovenstående plan tilrettes løbende efter aftale med ledelse og SU. 

  



 

 

Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere til FGU 
 

Principper og kriterier for udpegning (foreløbig udgave) 
Principper 

Medarbejderinvolvering Ledelsen tilstræber at involvere medarbejderne og indgå i dialog hele 

processen igennem så vidt muligt  

Oplyst grundlag Ledelsen træffer beslutning om udvælgelse på et oplyst grundlag. For 

eksempel i relation til kompetencer og fremtidigt behov på henholdsvis 

VUC og FGU institutionen. 

Objektive kriterier Udvælgelsen sker på baggrund af objektive kriterier. 

Gennemsigtighed Ledelsen tilstræber fuld åbenhed og dialog med alle medarbejdere. 

Kriterier 

Frivillighed Ledelsen tilstræber at imødekomme de lærere/Servicemedarbejdere, 

som ønsker at blive virksomhedsoverført 

Institutionelle hensyn til 

Aarhus HF & VUC 

De medarbejdere, der bliver tilbage på Aarhus HF & VUC, skal besidde 

kompetencer, som modsvarer skolens fremtidige behov. 

Institutionelle hensyn til FGU 

 

De medarbejdere, der virksomhedsoverdrages, skal besidde 

kompetencer, som modsvarer behovene på den nye institution. 

 

Per Lund og Michael 

11. september 2018/PLU & MS 

 

 

  



 

 

’Køreplan’ for orienteringen af medarbejderne 
om virksomhedsoverdragelse til Forberedende grunduddannelse (FGU) 
 

Dato Indhold  

Torsdag d. 1.11. 2018  Undervisningen gennemføres til middag – det vil sige til kl. 11.40 

 Al undervisning på AVU området aflyses resten af dagen. 

 Medarbejdere i Serviceafdelingen, der er udpeget til 

virksomhedsoverdragelse har betalt fri resten af dagen 

 Alle fastansatte medarbejdere, som skal virksomhedsoverdrages 

modtager en personlig mail mellem kl. 12.00 og 12.05 med afgørelse 

om virksomhedsoverdragelsen  

 

 En samlet oversigt udsendes på Intra over de ansatte, der overdrages 

til FGU og de, der bliver på VUC. 

 

 For AVU er ledelsen og TR er til rådighed i personaleområdet fra kl. 13 

til 14 og på de respektive kontorer resten af dagen. 

 

 For Serviceafdelingen er Rektor, nærmeste leder og TR til rådighed på 

Rektors kontor fra kl. 13 til 14. og på deres respektive kontorer resten 

af dagen 

Fredag d. 1. 11. 2018  Almindelig arbejdsdag for alle 

 Ledelsen og TR er til rådighed hele dagen for de medarbejdere, som 

ønsker en samtale. 

 Ledelsen udsender en generel orientering om processens forløb på 

Intra. 

 

 

 

 

Per Lund og Michael 

13. september 2018/PLU & MS 

 


