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Kære bestyrelser 

Hermed fremsendes en sammenlægnings- og overdragelsesplan for etab-

lering af FGU-institutioner.1  

 

Sammenlægnings- og overdragelsesplanen gælder for bestyrelserne for:   

 

 FGU-institutionerne 

 Produktionsskolerne  

 VUC’er, der skal overdrage aktiver, passiver, rettigheder og forplig-

tigelser til FGU-institutionerne  

 

Sammenlægnings- og overdragelsesplanen skal fungere som rammen for 

de lokale aftaler, som I skal indgå med hinanden i forbindelse med over-

dragelsen.  

 

Sammenlægnings- og overdragelsesplanen indeholder en beskrivelse af 

det ansvar og de opgaver, som de respektive institutioner har ved over-

dragelse til FGU-institutionerne. 

 

Sammenlægnings- og overdragelsesplanen indeholder en tidsplan for 

sammenlægnings- og overdragelsesprocessen med de vigtigste deadlines.  

 

Sammenlægnings- og overdragelsesplanen indeholder særskilte kapitler 

om overdragelse fra hhv. produktionsskoler og VUC’er til FGU-

institutionerne samt et kapitel om FGU-institutionens opgaver ved udar-

bejdelse af åbningsbalancen. 

 

Endelig indeholder sammenlægnings- og overdragelsesplanen et kapitel 

om de enkelte poster i åbningsbalancen, som er relevant for både FGU-

institutioner og VUC’er.    

 

                                                 
1 I medfør af § 59, stk. 6 i Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse 
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Initiativpligt  

I medfør af lovens bestemmelser har produktionsskolerne og VUC’erne 

initiativpligten til at kontakte FGU-bestyrelserne med henblik på at på-

begynde og aftale overdragelsesprocessen.  

 

Da FGU-institutionerne har kort tid til at forberede uddannelsesudbud-

det, er det vigtigt, at forhandlinger om de lokale aftaler om overdragelsen 

indledes snarest muligt.  

 

Derfor er det også afgørende, at alle involverede institutioner tilvejebrin-

ger den information, som der er brug for, for at kunne indgå aftaler om 

overdragelsen.  

 

Aftalerne skal så vidt muligt give mening for alle involverede parter, og 

der er krav om, at alle involverede institutioners bestyrelser underskriver 

aftalerne.  

 

For at sikre det nødvendige grundlag for processen skal den første besty-

relses for FGU-institutionerne snarest muligt og uden ugrundet ophold 

give meddelelse til Undervisningsministeriet, hvis bestyrelserne vurderer, 

at den ikke modtager de nødvendige oplysninger fra de afgivende institu-

tioner, og at der ikke er et forsvarligt grundlag for at kunne påbegynde 

uddannelsesaktiviteterne på FGU-institutionen.  

 

Ansættelse af institutionsleder 

FGU-bestyrelsernes første opgave er at ansætte en leder for FGU-

institutionerne.  

 

Til hjælp for bestyrelsernes arbejde er der til inspiration vedlagt et udkast 

til et stillingsopslag.  

 

Der er ligeledes til inspiration for bestyrelsens arbejde vedlagt en kompe-

tenceprofil for institutionslederen, der beskriver 9 overordnede ledelses-

kompetencer, der til sammen beskriver FGU-institutionslederens kom-

plekse ledelsesopgave. 

 

Det skal understreges, at ansættelse af institutionslederen forudsætter 

særskilt godkendelse af ansættelseskontrakten inden endelig aftale om 

tiltrædelse kan indgås.  

 

STUK vil snarest udsende skabelon for ansættelseskontrakten og udstik-

ke et forhandlingsmandat for rammerne for ansættelse af institutionsle-

deren dvs. rammerne for løn og øvrige vilkår. 
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Hvis I har spørgsmål til sammenlægnings- og overdragelsesplanen hhv. 

stillingsopslag, kan I kontakte:  

 

Lone Hansen 

Chefkonsulent  

Lone.Hansen@stukuvm.dk 

Direkte tlf. 6179 5173 

 

Der er til dette brev vedlagt:  

 

 Bilag 1: Sammenlægnings- og overdragelsesplan for etablering af 

FGU-institutioner 

 Bilag 2: Notat om den forberedende grunduddannelse 

 Bilag 3: Skabelon for stillingsopslag 

 Bilag 4: Notat om FGU-institutionslederens kompetenceprofil 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Martin Larsen 

Vicedirektør 

 

 


