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FGU FYNs demokratiske strukturering og organisering indtil 1.8.2021 

 

FGU FYN er en selvejende institution underlagt loven om FGU og med vedtægter underlagt Undervisningsministeriet. 

Den overordnede ledelse af skolen varetages af bestyrelsen. 

Skolen arbejder loyalt og med interesse ud fra gældende overenskomster og samarbejdsaftalen for statens virksomheder 

og institutioner. 

Ledelsen varetager den daglige administration og har det pædagogiske ansvar. Ledelsen har ansvar for ansættelse af 

personale, udarbejdelse af forslag til de overordnede rammer for skolen, så som budget, strategier, virksomhedsplan og 

årsrapport til bestyrelsen. Ledelsen foretager de overordnede økonomiske, organisatoriske, samarbejds- og personale 

dispositioner. Ledelsen foretager dispositioner ud fra ledelseskompetence, dialog og undersøgelse hos interne og eksterne 

relevante. 

FGU FYN er en velorganiseret arbejdsplads med Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg struktur, virksomhedsplan, 

personalepolitikker, fælles retningslinjer som løbende tilpasses, i forhold til behov, relevans og vilkår på de enkelte 

skoler. 

Organisationen er teamstruktureret for at sikre, at både elever og medarbejdere oplever overskuelighed og nærhed i 

hverdagen og samtidig tager ejerskab for den daglige virke. Den daglige beslutnings- og samarbejdsstruktur er etableret 

som teamstruktur, hvor kompetence og ansvar for den daglige virke er lagt ud i de enkelte teams.  

For den enkelte medarbejder, er der en stor grad af ansvar, frihed og selvstændighed, som foregår i et udviklende og 

forpligtende arbejdsfællesskab. 

For at skolen som helhed kan yde et godt stykke arbejde, hvor vi sammen og hver især trives ved at yde et optimalt stykke 

arbejde, vægter FGU FYN medarbejderdemokratiet højt. Ligeledes vægter skolen åbenhed, dialog og et højt 

informationsniveau. For at det kan hænge sammen, at vi både har stor frihed under ansvar som enkelt person og på team- 

og, skoleniveau, og samtidig arbejder i en Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg struktur på skole- og institutionsniveau. 

Det er af stor væsentlighed at alle ansatte i FGU FYN, er med til at opbygge en god skole og arbejdsplads. Samtidig skal 

vi i fællesskab opbygge et godt samarbejde med fælles formål, retning og dedikation, i et godt arbejdsmiljø med 

indflydelse.  

Det betyder, at vi har stor åbenhed og er tydelige om retning, ansvar, rettigheder og pligter for alle ansatte, også i forhold 

til, hvordan man gør sin indflydelse gældende. 

 

I en forholdsvis stor institution med arbejdspladser fordelt på flere fysiske adresser og med forskellige personalegrupper, 

er det af stor vigtighed at etablere forståelige, meningsfulde, operationelle, effektive og mindst mulige bureaukratiske og 

demokratiske fora og processer.  

 
Principperne for FGU FYNs mission om at klargøre unge til job og uddannelse, med optimal engagement, kræver det de 

ansattes kvalifikationer, kompetencer, engagement samt arbejde for, at missionen i forhold til strukturering og 

organisering af arbejdspladsdemokratiet lykkedes, så:  

Alle ansatte i FGU FYN oplever og medvirker til at skabe:  

 Højt informationsniveau 

 Høj grad af åbenhed 

 Stor grad af indflydelse 

 Meningsfuldt arbejde i henhold til skolens mission 

 Høj grad af samarbejde i teamet og med andre kolleger, så følelsen af, at man ikke er alene er i højsæde 

 De bedst mulige arbejdsvilkår for teamet, relevante kolleger og nærmeste leder 

 Balance i krav kontra vilkår for at udføre arbejdet 

 Opmærksom på behov for ændring af arbejdsvilkår, så arbejdet kan udføres optimalt i forhold til 

missionen 

 Et reelt demokrati med gennemskuelighed 
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 En kultur, hvor kun nødvendige møder afholdes  

 Trivsel og kvalitet, som går hånd i hånd 

 

 
Den demokratiske strukturering og organisering omhandler følgende: 

 Elever  

 Lærlinge 

 Medarbejdere 

 Arbejdsmiljørepræsentanter 

 Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg  

 Tillidsrepræsentanter på skoler og for HK ansatte 

 Ledere 

 Rektor 

 Bestyrelse 

 På sigt også med eksterne offentlige og private samarbejdspartnere 
 

For alle tillidsvalgte gælder, at udtræder en repræsentant, vælges ny repræsentant. 

Elever 

Der skal etableres elevråd på skolerne. I 2019 eksperimenteres der på skolerne med, hvordan elevrådsopgaven varetages. 

Ambitionen vil være, at der nedsættes en gruppe med en repræsentant fra hver af de fem skoler, som udarbejder et oplæg 

til kommissorium for elevrådet. Oplægget skal godkendes af Institutions Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg og 

Ledergruppen, forhåbentligt slut 2019 eller start 2020. Det besluttes, i dialog med elevrådet, om det er en elev eller en 

lærling, der skal være repræsentant i bestyrelsen, Institutions Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg og på skolen. 

 

Lærlinge 

Lærlinge på skolerne og i Institutionen, kan muligvis blive repræsentanter i både skolen- og Institutions Samarbejds- og 

Arbejdsmiljøudvalg, samt i bestyrelsen, afhængig af, hvad Institutions Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg og bestyrelsen 

beslutter. 

 

Medarbejdere 

Grundlaget for FGU FYN organisationen: 

 Alle i FGU FYN arbejder for det formål, at bidrage til unges udvikling hen imod et godt liv, uddannelse 

og job via tilegnelse af personlige, sociale og faglige kompetencer 

 Alle følger FGU FYNs mission, vision, mål og værdier 

 Alle i FGU FYN deltager konstruktivt i udviklingen af Institutionen. 

Alle ansatte har pligt til at indgå i FGU FYN demokratiet, i valg af Tillidsrepræsentant, Arbejdsmiljørepræsentant og 

tilegne sig information og reagere på skolens liv. 

Tillidsrepræsentanter 

Under Uddannelsesforbundets FGU overenskomst. På Assens-, Kerteminde-, Nyborg- og Nordfyn skole er der én 

Tillidsrepræsentant. I Odense er der to Tillidsrepræsentanter. 

 

Under HK overenskomsten. Der udpeges en administrativ Tillidsrepræsentant på tværs af skolerne. 

Tillidsrepræsentanterne kan mødes regelmæssigt. 

Arbejdsmiljørepræsentanter/AMR 

På Assens-, Kerteminde-, Nyborg- og Nordfyn skole er der en Arbejdsmiljørepræsentant. I Odense er der to 

Arbejdsmiljørepræsentanter.  
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Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg – 

Der etableres et Institutions samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg med en repræsentant fra hver af skolernes Samarbejds- og 

Arbejdsmiljøudvalg og tre ledere. Institutions Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg må ikke udelukkende bestå af 

Tillidsrepræsentant, hvor der også skal være arbejdsmiljø repræsentation. En leder er formand for udvalget og en 

medarbejder valgt i udvalget er næstformand. Formand og næstformand forbereder mødet og dagsordenen for mødet. Når 

det er muligt, vælges elev eller lærlingerepræsentanten.  

 

Ledere 

Ledernes indflydelse på FGU FYN institutionen varetages primært af rektor i samarbejde med Institutions Samarbejds- og 

Arbejdsmiljøudvalg og bestyrelsen. 

 

Rektor 

Rektor er ansvarlig for Institutionen over for bestyrelsen og er øverste myndighed. Rektor har møder med TR efter behov, 

Endvidere planlagte møder med Institutions Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg og bestyrelsen. Institutionslederen skal 

varetage ledernes interesser og input i de demokratiske processer 

 

Bestyrelsesrepræsentanter  

For medarbejderne er der to repræsentanter fra samarbejds og arbejdsmiljøudvalget, samt en elev eller en lærlinge 

repræsentant. Samarbejds og arbejdsmiljøudvalget beslutter hvilke to repræsentanter der indgår i bestyrelsen.  

 

Årskalender  

Der udarbejdes en årskalender for bestyrelsesmøder, ledermøder, institutions Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalgs møder, 

skole Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalgs møder og eventuelt medarbejdermødet, så det er muligt at behandle punkter, 

som er relevant i hele kæden af det demokratiske fora i FGU FYN. 

 

 

 

 


