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FGU – forberedende grunduddannelse
Et bredt flertal i Folketinget har den 13. oktober 2017 vedtaget en aftale om at
etablere en bred Forberedende Grunduddannelse, forkortet FGU, til unge under
25 år.
Etablering af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) har til formål at sikre, at langt flere unge, der i dag hverken har tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse gøres parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller blive
tilknyttet arbejdsmarkedet gennem en fleksibel og koordineret forberedende
indsats efter grundskolen. FGU erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud: produktionsskoletilbuddet, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsuddannelse – herunder forberedende og almen voksenundervisning og
ordblindeundervisning for voksne.
Med FGU bygger vi en helt ny uddannelse. Den nye uddannelse står på skuldrene af produktionsskolernes værkstedspædagogik, der kombineret med VUC’s
almenundervisning skal ruste de unge fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.
Kerneopgaven for den samlede kommunale indsats er at bane vejen for, at alle
unge får et liv med uddannelse og job. De unge skal i højere grad rustes til at
være herre i eget liv og indgå i arbejds- og samfundslivet.
Det fremgår af den politiske aftale, at produktionsskolerne nedlægges, og at
deres aktiver samt 20 pct. af VUC’s aktiver, overdrages til de nye FGU institutioner med tilhørende skoler.
Stevns Kommune har været gennem en proces, hvor det er blevet afklaret,
hvilke kommuner i regionen man havde interessefællesskab sammen med. Resultatet af denne proces er blevet, at: Køge, Ringsted, Faxe, Sorø og Stevns
Kommune er levet enige om at samarbejde og i fællesskab pege på Køge Kommune, som hjemkommune for en FGU institution.
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Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme har på sit møde d. 11. april
2018 peget på, at en FGU skole på Stevns bør være beliggende i Hårlev. Økonomiudvalget har på sit møde d. 19. april 2018 bakket op om denne beslutning.
Placeringen af en FGU skole i Hårlev er set i lyset af, at der i grundlaget omkring FGU er lagt vægt på, at der er gode transportmuligheder til de steder,
hvor undervisningen foregår, og at der, hvis skolen er fordelt på forskellige matrikler, er en passende afstand mellem disse matrikler, således at skolen kan
danne ramme om et sammenhængende fagligt og pædagogisk miljø. Endvidere
lægges der vægt på, at en elev ikke må få meget længere til skole ved et evt.
linjeskifte mellem de tre linjer (produktions-, erhvervs- og den almene linje).
Administrationen har gennemgået de potentielle lokaliteter, der er tilgængelige i
Hårlev. Ud fra en samlet vurdering er der ud over Dalen 5 (nedlagt børneinstitution) også foreslået en placering på adressen Industrivej 28 hvor Ungdomsskolen i dag bl.a. har værkstedsfaciliteter. Dette begrundet med, at FGU også skal
indeholde en produktionslinje.
Bygningerne kræver en nyindretning med tilpasning til de behov, der vil være
på FGU-skolens produktions- og erhvervslinje.
Lokalerne er besigtiget og der er fra Teknik og Miljø modtaget et overslag over
omkostningerne ved istandsættelser.
Estimatet ser ud som nedenstående:
På Motorgården ser estimatet således ud:
Etablering af pavilloner til undervisning:
2 stk. til undervisning

2 x 275.000

1stk garderobe + toilet

1 x 325.000

1stk. bad

1x 350.000

Tilslutninger

300.000
I alt:
1.525.000

Renovering og tilpasning af værksteder:
Nyt varmeanlæg (pillefyr)

250.000

Ventilation/udsugning

150.000

Isolering

350.000

Div. Ombygninger

150.000

Udedepot

70.000

I alt:

1.070.000

Uforudselige udgifter
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I alt Motorgården:

2.985.000

På Dalen ser estimatet således ud:
Ventilation:

600.000

Belysning:

200.000

Maling:

100.000

Rengøring og uforudselige udgifter

100.000

I alt Dalen 5

1.000.000

Samlede ombygninger i alt

3.985.000

I henhold til undervisningsministeriet afsættes der i alt 60 mio. kr. til anlægsomkostninger i forbindelse med FGU etableringerne. Det bliver de kommende
bestyrelser, der kan søge midler til anlæg af FGU-skolerne inden for en forventelig ramme af 3-4 mio.kr. pr. FGU-institution. Realistisk set må det forventes,
at en FGU-skole på Stevns maksimalt kan modtage en andel på ca. en mio. kr.
af disse midler, idet det alt andet lige må forventes, at tillige andre FGU-skoler
under den samme institution, vil have et behov for anlægstilskud.
Lovgivningen omkring FGU-området er udarbejdet således, at der for langt de
fleste skolers vedkommende er tale om eksisterende bygninger der allerede
bruges til formålet (VUC-skoler og produktionsskoler). Det fremgår ikke af lovgivningen hvordan betingelserne er, hvis man som på Stevns peger på, at anvende andre kommunale bygninger til formålet.
Dette spørgsmål er drøftet i kommunegruppen. Der er lagt op til, at den kommende FGU-bestyrelse tager stilling til ejer/leje forhold til de nye skoler, således, at det bliver ensartede aftaler man har med værtskommunerne.
Der kan derfor aktuelt ikke peges på, hvorvidt der kan forventes lejeindtægter
o.lign.
Ligeså fremgår det ikke, hvorvidt man som kommune har pligt til, at sørge for,
at lokalerne er forsynet med It-udstyr, service til spisning, borde, stole m.v.
Det fremgår af lovgivningen at, Institutionen er forpligtet til at vedligeholde de
bygninger, den ejer, på et forsvarligt niveau i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt flerårig plan og til at sikre, at de tilskudsberettigede aktiviteter foregår i egnede lokaler med faciliteter, udstyr m.v., som er i en forsvarlig
standard og stand.
Der kan derfor tilkomme udgifter til dette ud over det bygningsmæssige.
Status:
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I kommunegruppen er et besluttet, at det for kommunernes vedkommende er
Borgmestrene der udgør bestyrelsen.
Borgmester Anette Mortensen er derfor udpeget som medlem for Stevns Kommune.
Ud over Borgmestrene er der også medlemmer fra arbejdsgiverorganisationerne, arbejdstagerorganisationerne, erhvervsskolerne, medarbejdere og elever
repræsenteret.
Det vil være bestyrelsen der som ovenfor beskrevet, der skal søge om midler til
anlæg af skolerne. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for
institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål og alene kommer disse til gode.
Der blev afholdt først møde i bestyrelsen d. 24. oktober 2018. Det blev på mødet besluttet, at se på de lokaliteter kommunerne har foreslået som kommende
skoler, inden man træffer endelige beslutninger.
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