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105.        Den første bestyrelse for Forberedende 
Grunduddannelse Sydøstjylland

Beslutningstema

Orientering om indstilling til etablering af Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland med 
geografisk dækningsområde bestående af Hedensted, Horsens, Odder, Samsø og Skanderborg 
kommuner. 
Herudover indstilles forslag til den første bestyrelse for FGU Sydøstjylland til godkendelse. 
 

Sagsfremstilling

Baggrund
Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et nyt, samlet forberedende uddannelsestilbud til 
personer under 25 år, som har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at 
kunne gennemføre ungdomsuddannelse og/eller komme i beskæftigelse. Lovgivningen om 
Forberedende Grunduddannelse blev vedtaget af folketinget den 29. maj 2018.
 
FGU Sydøstjylland
Det er aftalt mellem Hedensted, Horsens, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner, at man 
arbejder frem mod et samarbejde om etablering af den Forberedende Grunduddannelse. Dette 
således, at der i Horsens etableres en FGU-institution - FGU Sydøstjylland, som består af og 
driver et givent antal lokale skoler i egen og de samarbejdende kommuner. Der er udarbejdet 
vedhæftede fælles indstilling fra kommunerne til Kommunekontaktråd (KKR) Midtjylland. Der 
forventes svar på indstillingen i løbet af juni måned. På baggrund af den forudgående proces, 
bl.a. med Undervisningsministeriet, forventes det, at indstillingen vil blive  imødekommet. 
Titlen på den den fælles FGU-institution - Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland - er en 
arbejdstitel. Det er den kommende bestyrelse, der beslutter FGU-institutionens navn.
 
Hedensted, Horsens, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner har desuden udarbejdet 
vedhæftede underliggende aftalepapir. Aftalepapiret beskriver principper, der er centrale for 
kommunerne bag den fælles indstilling i forhold til processen med etablering af FGU 
Sydøstjylland. Aftalepapiret tages med i det videre arbejde i KKR Midtjylland. Endelig er der 
udarbejdet vedhæftede bilag med beskrivelse af FGU-satellit på Samsø.
 
Den første bestyrelse
De nye FGU-institutioner bliver oprettet med virkning fra den 1. september 2018. For hver ny 
FGU-institution skal der med virkning fra den 1. september 2018 eller snarest derefter 
nedsættes en første bestyrelse. Den første bestyrelse nedsættes således inden FGU-
institutionen fysisk er etableret. Med vedtagelsen i Folketinget den 29. maj 2018 arbejdes der 
dermed ikke længere med en interimbestyrelse for FGU-institutionen. FGU Sydøstjylland vil 
have uddannelsesstart den 1. august 2019.
 
Bestyrelsen i FGU-institutionen skal, inkl. formanden, bestå af 7-11 stemmeberettigede 
medlemmer i ulige tal. Bestyrelsesformanden varetager funktionen som institutionens leder, 
indtil en sådan er ansat.
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Borgmestrene i Hedensted, Horsens, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner har aftalt at 
indstille Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune som formand for den første 
bestyrelse. Borgmestrene har ligeledes på det foreliggende grundlag aftalt at indstille følgende 
11 stemmeberettigede medlemmer til den første bestyrelse i FGU Sydøstjylland:
 

  Repræsentanter for kommunalbestyrelserne (5)
o Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune (formand)
o Borgmester Kasper Glyngø, Hedensted Kommune
o Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune
o Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune
o Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune.

 
Det indstilles, at de fem kommuner i dækningsområdet er ligeligt repræsenteret i bestyrelsen 
uagtet kommunernes størrelse. I denne første bestyrelse indstilles det, at den kommunale 
repræsentation udgøres af de 5 borgmestre, der har samarbejdet omkring opstart af 
samarbejdet i FGU Sydøstjylland. 
 

 Repræsentanter for arbejdsmarkedets hovedorganisationer (2)
o 1 repræsentant for DI
o 1 repræsentant for LO.

 
Det indstilles, at repræsentanterne dækker FGU-institutionens geografiske optageområde 
bredt.
 

 Repræsentanter for de relevante uddannelsesinstitutioner i dækningsområdet (3)
o Uddannelsesinstitutionerne udpeger tre medlemmer imellem sig.

 
Lovgivningen beskriver mulighed for, at erhvervsskolerne kan være repræsenteret med to 
medlemmer. Leder af UU vejledningen for Odder-Skanderborg har igennem dialog med 
Undervisningsministeriet fået bekræftet, at repræsentationen fra uddannelsesinstitutionerne 
kan udbygges til 3 stemmeberettigede medlemmer. Det er forventningen at det vil fremme 
etableringen af den nye FGU institution med en bredt sammensat første bestyrelse.
 

To medarbejderrepræsentanter, heraf 1 med stemmeret (1) 
 

Borgmesteren indstiller, 18. juni 2018, pkt. 111:
at orienteringen om indstilling til KKR Midtjylland samt underliggende aftalepapir tages til 

efterretning
at indstillingen af medlemmer til den første bestyrelse godkendes.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 18. juni 2018, pkt. 111:
Indstilles godkendt.
Fraværende: Lars Bro, Hans Kr. Skibby
 

Kommunikation

Byrådets beslutning meddeles de 5 kommuner.

Beslutning
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Godkendt.
Fraværende: Bent Poulsen
 

Bilag

 Samarbejde om FGU - underliggende aftalepapir.pdf
 Indstilling til KKR jf UVMs skabelon.pdf
 Beskrivelse af FGU skoletilbud på Samsø.pdf
 Brev til interessenter om undervisningsministerens beslutning om FGU institutioner

 

Bilag/Punkt_105_Bilag_1_Samarbejde_om_FGU__underliggende_aftalepapirpdf.pdf
Bilag/Punkt_105_Bilag_2_Indstilling_til_KKR_jf_UVMs_skabelonpdf.pdf
Bilag/Punkt_105_Bilag_3_Beskrivelse_af_FGU_skoletilbud_paa_Samsoepdf.pdf
Bilag/Punkt_105_Bilag_4_Brev_til_interessenter_om_undervisningsministerens_beslutning_om_FGU_institutioner.pdf

