


I skoleåret 2020 indgås aftalen med virkning fra og med 1. august 2020. Der tages udgangspunkt 

i lønsummen pr. 1. august 2020, og udgør kr. 423.747. 

li Bilag 3.1 Retningslinjer Ny løn.pdf 

3.2. Indstilling 

(2 sider) 

Det indstilles, at den beskrevne tillægsstruktur vedtages, og dermed bliver en del af den samlet 

løn- og personalepolitik. 

4.

4.1. 

4.2. 

5. Elevdata

5.1. Sagsfremstilling

I bilag 5.1 og 5.2 beskrives elevdata omkring status på elevtal, optag af elever samt udslusning. 

Det aktuelle elevtal viser, at vi holder det budgetterede elevtal. Videre viser tallene, at

hovedparten af vores elever er på PGU-sporet, og med en stigende tendens (jf. sommeroptaget). 

Det er også åbenlyst, at vi har en fælles opgave i at løfte EGU-sporet. 

Tallene for udslusning er delt i hhv. et samlet resultat for hele perioden og udslusning for 

sommerperioden. Førstnævnte skal ses i lyset af, at FGU er i år 1, og ud fra den betragtning er ca. 

SO% positiv udslusning til uddannelse eller job et acceptabelt resultat. 

Udslusning for sommerperioden er markant bedre med ca. 70 % positiv udslusning til uddannelse 

eller job. KUi har været inddraget omkring alle de udslusede elever, der ikke er kommet videre i 

uddannelse eller beskæftigelse. 

Det er en gruppe, vi fremefter skal have fokus på, både internt og sammen med KUi, mhp. forløb 

og mulige indsatser 

li 

li 

Bilag 5.1.pdf 

Bilag 5.2.pdf 

5.2. Indstilling 

Data taget til efterretning 

6. Orientering fra Bestyrelsesformand og Institutionsledelsen

6.1. Sagsfremstilling

A. Ændringer i KUi og FGU konferencen. 

(1 sider) 

(1 sider) 

FGU Syd- og Vestsjælland og den kommunale ungeindsats, KUi, i Næstved, Korsør og Vordingborg 

kommuner har tidligere inviteret til en fælles heldagskonference med fokus på samarbejdet om 

de unge og den vigtige samfundsopgave, FGU-reformen adresserer. Intentionen med konferencen 

er at gøre status efter godt et år med FGU, dele viden og erfaringer og få perspektiver på den 

daglige opgaveløsning. 


















