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Pernille Rosenkrantz-Theil

Meget er godt i FGU, og det meste går fremad! Der er mange gode historier, vi er blevet godt modtaget af 

de unge og kommunerne, og vi er fuldt optaget af den vigtige opgave. Vi løber stærkt og har især fokus på 

at skabe fælles kultur, på at skabe meningsfulde forløb for vores unge, samt på at skabe stærke relationer 

til vores samarbejdspartnere først og fremmest i KUI.  

Men der er selvfølgelig også ting, der ikke fungerer, og som vi mener, der skal handles på. Vi er af flere i 

aftalekredsen blevet spurgt, hvad vi mener, der skal sættes fokus på og gøres. Derfor vil vi gerne gøre 

opmærksom på særligt to områder samt komme med konkrete forslag inden for disse, og det gør vi både til 

dem og til dig. Det er områder, som både du og dit ministerium er bekendte med, og som I også har et stort 

fokus på. I knokler for at hjælpe os, og det vil vi gerne anerkende og rose jer for! Det er hhv. det 

studieadministrative system, som har været en katastrofe, og det er en problemstilling omkring 

kompetenceudvikling og institutionsudviklingsaftale:  

 

Det studieadministrative system 

Der har været et ønske om, at alle FGU-institutioner benytter samme studieadministrative system, men vi 

har frit kunnet vælge. Sagen er imidlertid at den valgte leverandør ikke kan levere. Én ting er, at centrale 

dele af systemet langt fra er på plads to måneder inde i uddannelsen. En anden ting er, at systemet ikke 

tegner til at understøtte det pædagogiske arbejde omkring vores unge. Vi er derfor 7 FGU-institutioner, der 

har opgivet at bruge systemet, og i stedet starter udvikling af et system, der passer til FGU. Vi har orienteret 

STUK og STIL, og vores forventning er, at vi får dispensation for digital indberetning indtil vi har udviklet 

systemet.  

Vi mener, at aftalekredsen direkte bør understøtte denne udvikling! Gøre det til et pilotprojekt, og give 

tilpasningsmidler til de institutioner, der vil udvikle et system, der understøtter pædagogik og læringsforløb 

i FGU. Konkret foreslås at afsætte 3 mio. kr.  
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Kompetenceudvikling og institutionsudviklingsaftalen 

Et kernepunkt i reformen er at skabe en fælles professionskultur i FGU, og dertil er sat ganske mange 

midler af til kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne. Det er godt. Opgaven er lagt ud til 

professionshøjskolerne, og der er tilrettelagt faste forløb med defineret modulbestemt indhold. Der kan 

alternativt vælges andre leverandører el. konsulenter, men inden for samme faste forløb. Vores bekymring 

er, at forløbene ligger for langt fra den virkelighed og praksis, institutioner og medarbejdere befinder sig i. 

Og det er ikke på nogen måde hensigtsmæssigt at bruge tid på noget, der af medarbejderne opleves som 

ude af trit med deres dagligdag og opgaver. 

Vi mener, at kriterierne for institutionsudviklingsaftalen skal tilpasses på flere måder. Den enkelte FGU-

institution skal i institutionsudviklingsaftalen for 2020 kunne justere og tilpasse det centralt fastlagte 

program til de lokale udfordringer. Og herunder skal institutionen kunne bruge midlerne til at ansætte 

medarbejdere til kompetenceudvikling (det kunne være tværinstitutionelt), frem for at være tvunget til at 

bruge penge på professionshøjskoler eller konsulenter. Endelig bør det være muligt at bruge en del af 

midlerne til teambuilding og personalesamarbejde, fordi det er nødvendige aktiviteter ift. fælles kultur. 

 

 

Med ønsket om et godt møde i aftalekredsen samt god arbejdslyst fremadrettet! 

 

Venlig hilsen  

Gert Møller 

Direktør, FGU Syd- og Vestsjælland 

 


