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                           18. november 2022  
 
Ledelsens oplæg til kommende aktivitets- og kapacitetstilpasning  
 
Indledning 
 
Ledelsen har præsenteret et udkast til kommende udbud. Det er drøftet i SAM og alle ansatte har 
haft mulighed for at komme med forslag til, hvordan vi fortsat sikrer et attraktivt udbud på skolerne 
og øvrige forslag, som kan bidrage til at FGU FYN kommer godt videre. TR har samlet forslagene, 
og de er efterfølgende drøftet på SAM.   
 
Lederteamet indstiller, at vi reducerer på vores samlede kapacitet.  
 
Estimeret resultat for 2022 efter afskrivninger  2,2 mio. kr.  
 
Forventet budget 2023 efter afskrivninger 4,5 mio. kr.  
 
Forventet budget 2024 efter afskrivninger  6,5 mio. kr.  
 
Forventet tilpasning – fuld effekt 2024  4,5 mio. kr.   
 
Baggrund  
De refleksioner og vurderinger, der går forud for oplægget, bygger på lederteamets ønske om, at 
både den enkelte skole og institutionen er bæredygtig på den lange bane og ikke mindst attraktiv 
for eleverne, de ansatte, kommunerne og lokale interessenter.  
 
Det udbud, vi skaber, afhænger af den elevvolumen, der er til stede i de fem kommuner, samar-
bejde med kommunerne, folkeskolerne, arbejdsmarkedets parter m.m.  Implementering af strate-
gien, herunder operationalisering af de tilhørende handleplaner i strategien er naturligvis også vig-
tige investeringer.   
 
Lederteamets bud på en attraktiv skole for eleverne ift. scenarierne: 
• Elevernes læring og udvikling er i centrum. 
• Stærke fællesskaber og et attraktivt læringsmiljø på skolerne  
• Skolerne og holdene må ikke være for små (for få kammerater). 
• Den enkelte elev har relativt få lærere, som arbejder sammen om elevens læring. 
• Gode busforbindelser – eleverne vælger den skole, der giver dem kortes transporttid. 
 
Datagrundlag  
Vi har tidligere lukket afdelinger i Vissenbjerg og Otterup. Erfaringer fra lukningerne fortæller os, at 
transporttid, tryghed i flytning til en anden skole samt en ekstraordinær individuel indsats i forhold 
til den enkelte elev er afgørende for, hvor mange elever, der fortsætter.  
 
Vi kan ikke trække data på f.eks. øget fravær ift. at elever flyttes til et andet fagtema og de udskriv-
ningskoder, vi har, siger ikke noget om, at eleven stopper på grund af lukning af f.eks. et fagtema.  
Der skal gøres en stor indsats, for at eleverne oplever en fortsat stærk tilknytning til skolen.  
 
De 3 Scenarier  
 
Scenarie 1: Reduceret udbud på de 5 skoler  
Scenarie 2: Evt. lukning af en skole  
Scenarie 3: På sigt flytter skolen i Odense til en samlet bygning  
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Ledelsen indstiller følgende:  
 
Reduceret udbud på de 5 skoler   
Vi skal udbyde de fagtemaer, der skaber attraktive skoler, hvor eleverne kan blive positivt udsluset 
til uddannelse eller arbejde. Samtidig har det været en væsentlig at prioritere færrest mulige store 
omvæltninger for elever og ansatte.   
 
Udbuddet reduceres til 19 fagtemaer  
 
 
Skoler  Udbud fagtemaer  Kommentarer 
Assens 
 
61 elever 
 
 

Byg, bolig og anlæg/ Industri 
Kommunikation og medier 
Handel og kundeservice 
 

Det er de 3 fagtemaer som eleverne sø-
ger mest.   
 
Mad og ernæring lukkes og Industri sam-
læses.  

Kerteminde 
 
67 elever 

Musisk og kunstnerisk produktion 
Omsorg og sundhed  
Mad og Ernæring 
 
Basis vinket Genbrug og miljø 

 Vi har køkken i Kerteminde og derfor er 
det naturligt at fagtemaer forbliver der.   
 
Vi lukker byg, bolig og anlæg for at give 
plads til et større basisforløb som vil 
være tonet genbrug og miljø. Vi udbyder 
det ikke som et fagtema. For målgruppen 
vil det være en fordel med færre bindin-
ger ift. fag og valgfag.   

Nordfyn 
 
82 elever 

Motor og mekanik/ Industri 
Byg, bolig og anlæg 
Omsorg og sundhed  
Kommunikation og medier   
Mad og ernæring 

Vi har lavet forsøg med at producere 
mad på færre adresser. Over det næste 
halve år arbejder vi målrettet på at finde 
den bedste løsning. Det er tanken der 
skal være 4 fagtemaer på Nordfyn.   

Nyborg 
 
49 elever 

Byg, bolig og anlæg 
Omsorg og Sundhed 
 
Basis/vinklet kultur og fritid    
  

Fagtemaet mad og ernæring lukker i Ny-
borg. Det vil koste ca. 1 mio. kr. at få 
etableret et køkken i Nyborg. Vi laver for-
søg med at lave mad i Kerteminde og le-
vere til Nyborg.  
 
Vi vil forsøge med et basisforløb, som 
især skal styrke elevernes personlige og 
sociale kompetencer og give dem lyst til 
at lære. Vi påtænker at tone bases ift. 
kultur og fritid.  
 

Odense 
 
165 elever 

Byg, bolig og anlæg 
Industri  
Jordbrug, skovbrug og fiskeri 
Omsorg og sundhed  
Handel og Kundeservice  
Mad og ernæring med madproduk-
tion til flere skoler    
 

Fagtemaer Service og Transport lukker, 
da Alex Andersen har lavet nogle interne 
ændringer, som gør at kontrakten ikke 
kan forlænges. Alle elever på nær 2 er 
kommet godt videre på grundforløb, ordi-
nære lærlinge og EGU-aftaler.  
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Basis vinklet kommunikation og 
medie  

Vi er interesseret i at finde samarbejds-
partnere og igen udbyde Service og 
Transport på sigt.   
 
Fagtemaet medie og kommunikation æn-
dres til et basisforløb som vinkles til te-
maet.  
Det er et meget inkluderende miljø, hvor 
der især også arbejdes med personlige 
og sociale kompetencer.     

 
Samlet overblik i forhold til lukning af fagtemaer: 
Assens: Mad og Ernæring 
Nyborg: Mad og Ernæring  
Kerteminde: Byg, bolig og anlæg  
Odense: Service og transport 
 
Konvertering af fagtemaer til basis  
Kerteminde: Genbrug og miljø  
Odense: Kommunikation og medie 
 
Vi vil bruge det kommende halvår til at få organiseret mad og ernæring.  
 
Kort opsamling fra medarbejdernes forslag og drøftelsen på SAM  
 
Indledningsvis skal det siges, at det har været konstruktive møder i en meget svær situation med 
usikkerhed i forhold til jobsikkerhed. Det giver uro og frustration.  
 
Samtidig har medarbejderne gået ind i dialogerne. Det vidner om organisatorisk modenhed og et 
stort engagement. Der er et udtalt ønske om at skabe en attraktive institution og attraktive skoler. 
Nedenfor er nævnt initiativer som sættes i gang i forlængelse af de lokale dialoger.  
 
Økonomi og data: 
Det er aftalt, at der kommer et økonomisk oplæg til skolerne fra Gitte og Hanne hvert kvartal. Op-
lægget vil blive præsenteret på et personalemøde, hvor der bliver mulighed for at stille spørgsmål. 
Det skrives ind i årshjulet. Alle medarbejdere får indsigt i økonomien i forhold til den enkelte skole. 
Således at evt. økonomiske beslutninger giver mening og er til at forklare. 
 
Samarbejdspartnere/interne og eksterne: 
Skolerne vil tage initiativ til at indgå i flere relevante partnerskaber, som kan komme vores elever til 
gavn. Der laves en prioritering på skolerne. Der kan sættes tiltag i gang, i det omfang medarbej-
derne kan afse tid til det. Vi skal også styrke samarbejdet på tværs af skolerne.   
 
Kommunikation: 
Der er allerede sket en styrkelse på området, da der er ansat en kommunikationsmedarbejder og 
intranettet er i drift. Der sendes inspirationsmateriale ud til folkeskolerne, elevrådet skal tænkes ind 
i forhold til arbejdet med kommunikationen. Den interne kommunikation mellem ledelse og medar-
bejdere styrkes således, der skabes fælles billeder.  
 
Online undervisning: 
Ledelsen arbejder på dette forslag og et forsøg med online undervisning, som kan tilgås af elever 
fra alle 5 skoler. Der er fag, der egner sig mere til undervisningsformen end andre. Kravet er, at vi 
holder os inden for bekendtgørelsen, det skal ikke stå alene, men give mulighed for at styrke et 
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bredere udbud.  
 
Navne på fagtemaer og AGU: 
Lad fantasien få frit slag i forhold til nye navne. Det er dog vigtigt, at navnet afspejler fagtemaet. 
 
Besparelse på ledelse: 
Der ønskes en opmærksomhed på om ressourcerne til ledelse kan anvendes bedre/anderledes. 
 
Fællesadministrationen: 
Der ønskes en oversigt over, hvad der ligger bag udgifterne i fællesadministrationen. Det foreslås, 
at der skiftes navn til Institutionen. 
 
Analyser og konsekvensberegninger: 
Vi har ikke data, der f.eks. fortæller noget om, hvad der sker med eleverne, hvis vi lukker et fag-
tema. Vi prøver at søge øget indsigt i de data, vi har. Ledelsen har også et udtalt ønske om at få 
langt mere data gjort tilgængelig. Det sættes der gang i sammen med et kvalitetssystem, som der 
arbejdes på.    
 
Løbende tilpasning: 
I SAM har vi drøfter løbende tilpasning. Der er enighed om, at det vil vi bruge fremover, således at 
vi ikke kommer i en lignende situation.   
 
 
Bemærkninger til de 2 øvrige scenarier som ikke er i spil  
 
Scenarie 2: Undersøgelse af lukning af en skole    
 
Der er lavet en mindre undersøgelse ift. FGU FYN Kerteminde, det er vores mindste kommune 
med 24.000 indbyggere. Hvis skolen står tom, vil det koste ca. kr. 800.000 årligt, der vil være vedli-
gehold og store afskrivninger på bygningen. 
 
66% af elever kommer fra Odense, vi har tjekket op på, hvor lang tid det vil tage for alle de 64 ele-
ver, der går i Kerteminde at komme til FGU FYN Odense. Eleverne vil få væsentligt længere køre-
tid, flere skal gå op til 25 minutter og benytte flere forskellige offentlige transportmidler. 
 
Det betyder, at det er tvivlsomt hvor mange elever, der vil kunne flytte til en anden skole som f.eks. 
FGU FYN Odense.   
 
  Transporttid -  elever på skolen i Kerteminde  
Transporttid - morgen Marslev Byvej 33 Falen 200 
Under 30 min. 9 0 
Mellem 30 - 45 min. 19 6 
Mellem 45 - 60 min. 12 17 
Over 60 min. 17 41 
Kan ikke opgøres 7 0 
I alt 64 64 

   
Transporttid - eftermiddag Marslev Byvej 33 Falen 200 
Under 30 min. 4 0 
Mellem 30 - 45 min. 22 6 
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Mellem 45 - 60 min. 19 16 
Over 60 min. 15 42 
Kan ikke opgøres 4 0 
I alt 64 64 

 
 
Scenarie 3: FGU FYN Odense flytter til en mindre og bedre undervisningsbygning under ét 
tag i Odense by  
 
Scenariet skal ses som en langsigtet mulighed. Lederteamet anbefaler, at der arbejdes videre med 
dette på den lange bane. 
 
 


