Informationsbrev til medarbejdere på produktionsskoler og VUC’er i
Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande Kommuner samt
kommunale egu-vejledere
11. oktober 2018

Kære medarbejdere,
Bestyrelsen for FGU i Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande Kommuner havde den 9. oktober sit
første bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen konstituerede sig her med Ib Lauritsen som formand men valgte at vente til næste
bestyrelsesmøde den 24. oktober med at vælge næstformand. Bestyrelsen vedtog at give den nye
institution navnet FGU Midt-Vest.
Det er vigtigt for bestyrelsen, at FGU Midt-Vest kommer godt fra start, og at der er en høj grad af
information og dialog i den videre proces. Det er dette informationsbrev en del af. Dagsordener og
referater fra bestyrelsens møder vil løbende blive tilgængelige på de fem fusionerende
uddannelsesinstitutioners hjemmesider, og bestyrelsesformanden forventer at besøge de 5 fusionerende
uddannelsesinstitutioner i løbet af oktober og november.
Bestyrelsen tog en indledende drøftelse af den fælles retning, som skal kendetegne FGU Midt-Vest og
som alle tre kommende FGU-skoler kan se sig selv i.
FGU’en er en vigtig opgave, og ambitionen er at løfte de unge ift. uddannelse og beskæftigelse og sikre,
at alle unge kommer godt i gang. Det forudsætter, at FGU Midt-Vest opleves attraktiv for de unge og
samarbejdsparter – virksomheder som uddannelsesinstitutioner. Fastlæggelse af selve strategien og
værdigrundlaget skal den kommende leder være med til at udarbejde.
Bestyrelsen satte også processen med at ansætte en leder i gang. Forventningen er, at lederen tiltræder
senest 1. januar 2019. Den kommende leder skal arbejde for en samlet institution samtidig med lokal
forankring og profil. Dette kræver særlig opmærksomhed på de geografiske afstande. Samtidig skal
lederen sikre et godt samspil med de kommunale ungeindsatser, og her kunne arbejde med ligheder og
forskelle.
På bestyrelsens næste møde starter drøftelserne af overdragelse af medarbejdere fra
produktionsskolerne og VUC’erne sammen med overdragelse af aktiver og passiver.
Undervisningsministeriet har meldt ud, at de fem fusionerende uddannelsesinstitutioner senest 1.
december meddeler, hvilke medarbejdere der pr. 1. august 2019 overdrages til FGU Midt-Vest. Dette
gælder alle medarbejdere og ledere herunder undervisere, administration, ledelse, servicemedarbejdere
og eventuelt andet personale.
Arbejdet med at gøre FGU Midt-Vest klar til skolestart i august 2019 er stort. Bestyrelsen har derfor
nedsat en styregruppe bestående af ledere fra de fem uddannelsesinstitutionerne samt repræsentanter
fra de tre kommuner. Styregruppen skal bistå den kommende institutionsleder med at skabe et stærkt og
fælles grundlag for FGU Midt-Vest.

På vegne af bestyrelsen for FGU Midt-Vest
Ib Lauritsen, bestyrelsesformand
Borgmester, Ikast-Brande Kommune
Tlf.: +45 9960 4010
E-mail: iblau@ikast-brande.dk
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Bestyrelsen for FGU Midt-Vest består af:

Henning Vestbjerg Pedersen, 3F
Helge Albertsen, Dansk Metal
Morten Knudsen, MP Construction (udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening)
Anders Thygesen, Vestas (udpeget af Dansk Industri)
Marianne Oksbjerre, UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern (udpeget af erhvervsuddannelserne)
Trine Ørskov, Byrådsmedlem i Ringkøbing-Skjern Kommune
Kristian Andersen, Byrådsmedlem i Ringkøbing-Skjern Kommune
Tommy Tønning, Byrådsmedlem i Herning Kommune
Marianne Bjørn, Byrådsmedlem i Herning Kommune
Ib Lauritsen, Borgmester I Ikast-Brande Kommune
Lars Bang Pedersen, Promidt (medarbejderrepræsentant med stemmeret)
Stine Aaen Dürr, Herning HF og VUC (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)

Den administrative styregruppe består af:
Johnny Olsen, Forstander Promidt
Anne Sofie Rosenhøj, Forstander Herning Produktionsskole
Peder Sørensen, Forstander Ringkøbing-Skjern Produktionsskole
Hanne Vestergaard Kristensen, Forstand VUC Ringkøbing-Skjern
Kenneth Holm, Økonomi-, Administrations- og AVU-chef Herning HF & VUC
Søren Liner Christensen, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune
Ulla Høy Henriksen, Ungevejledningschef Herning Kommune
Flemming Juel-Nielsen, Direktør Ringkøbing-Skjern Kommune
Carsten Bjerg, UU-leder Ringkøbing-Skjern Kommune
Karen Heebøll, På tværs-direktør Ikast-Brande Kommune
Charlotte Gye Sørensen, Arbejdsmarkedschef Ikast-Brande Kommune
Bjarke Nees, Udviklingskonsulent Ikast-Brande Kommune og kommunernes fælles FGU-kontaktperson
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