
Ændret proces for udpegning til bestyrelse – FGU 
Sydøstjylland

Hedensted, Horsens, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner 
har i fællesskab indstillet til Undervisningsministeriet, at der 
oprettes en institution til Forberedende Grunduddannelse med 
geografisk dækningsområde bestående af de fem kommuner. 

Undervisningsministeriet har den 22. juni godkendt denne 
indstilling. Undervisningsministeriet har således besluttet at 
FGU institutionen placeres i Horsens med tilhørende skoler i 
Hedensted, Horsens, Odder og Skanderborg. 

Sammen med godkendelsen af FGU institutionen med de fem 
kommuner som dækningsområde har Undervisningsministeriet 
fremsendt yderligere informationsmateriale om processen for 
etablering af FGU institutionerne. 

Det fremgår af dette materiale fra Undervisningsministeriet, at 
udpegning til bestyrelserne i FGU institutionerne skal ske på en 
anden måde end tidligere forventet. Materialet fra 
undervisningsministeriet er vedhæftet denne udsendelse.

I har primo juni modtaget brev med ønske om at I senest den 10. 
august skulle meddele en udpeget repræsentant til bestyrelsen 
fra henholdsvis LO og DI. Det tidligere fremsendte brev er 
vedhæftet denne udsendelse. 

Vi kan nu se at undervisningsministeriet har tilrettelagt en 
anden proces, hvor udpegning sker igennem de centrale 
organisationer. 
Undervisningsministeriet har således rettet henvendelse til 
DI/DA samt LO. Man har bedt de centrale organisationer om at 
koordinere deres forslag til henholdsvis, hvem der er 
udpegningsberettiget i dækningsområdet for de fem kommuner, 
og hvem de udpegningsberettigede vælger at udpege til 
bestyrelsen i FGU institutionen. 

Ovenstående informationer skal af de centrale organisationer 
meldes samlet tilbage til Undervisningsministeriet senest den 
24. august 2018. 

DI Horsens, att. fagleder Annette Christensen, anch@di.dk
DI Østjylland, att. chefkonsulent Michael Jul-Nørup Pedersen, 
mjnp@di.dk
LO Horsens Hedensted, att. formand Hans Sørensen, 
hans.soerensen@3f.dk
LO Aarhus, lo@lo-aarhus.dk
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 Processen fra Undervisningsministeriet aflyser naturligvis den proces med udpegning til den 
første bestyrelse i FGU Sydøstjylland, som var igangsat.  

Hedensted, Horsens, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner har tidligere indstillet til en 
bestyrelse bestående af 11 stemmeberettigede medlemmer fordelt således:

 De fem borgmestre i de medvirkende kommuner
 To repræsentanter for arbejdsmarkedets hovedorganisationer (LO/DI)
 Tre repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne
 To medarbejderrepræsentanter – én med stemmeret

Processen omkring etablering af FGU institutionerne er kendetegnet ved en løbende 
udsendelse af information fra Undervisningsministeriet. 

Udover det materiale Undervisningsministeriet har fremsendt den 25. juni forventes det, at 
kommunerne modtager pakker med yderligere information 

 1. juli
 10. august
 1. september

Det er stadig forventningen i Hedensted, Horsens, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner, 
at FGU Sydøstjylland formelt vil være oprettet og etableret af Undervisningsministeriet den 1. 
september eller snarest derefter. 

Der er således lavet foreløbig mødeplanlægning af det første bestyrelsesmøde i FGU 
Sydøstjylland til den 6. september kl. 7.30-9.00 på Skanderborg Park. 

Undervisningsministeriet har i det vedhæftede materiale også påpeget afholdelsen af en 
workshop for FGU bestyrelser i Vest den 21. september 2018. 

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte 
Skanderborg Kommune: Chefkonsulent Mette Lunau Larsen, tlf. 2163 2671, mail: 
mette.lunau.larsen@skanderborg.dk

På vegne af Hedensted, Horsens, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner 

Med venlig hilsen

Direktør Lone Rasmussen
Skanderborg Kommune
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