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Karsten Holm Jensen

Fra: Gitte Lykkehus
Sendt: 1. april 2020 08:00
Til: Mail-liste-alleFGUFyn (Uden Lærlinge)
Emne: VS: FGU på vej mod at samles til 5 skoler 

Kære alle  
 
Det er trist at skulle varsle til afskedigelse, vi har i går givet 8 medarbejdere og 3 ledere en påtænkt opsigelse. Frem 
til den 22. april er der en høringsfase, hvorefter der træffes endelig afgørelse. De 3 ledere, som vi har varslet til 
opsigelse, er Karsten og Hanne i Kerteminde og John i Odense. De har givet tilladelse til, at jeg nu kan give jer en 
nærmere orientering.  
 
Vi samles på færre adresser og opgaven er at sikre, at de 5 skoler fortsat bliver ledet på en måde,  der gør, at vores 
skoler er attraktive for vores elever og ansatte. Derfor vil jeg gerne indvie jer i de tanker, der ligger bag.   
 
Odense  
Odense er en stor skole, med ca. 400 elever og den eneste skole, der i første estimat giver overskud i 2020. Det har 
aldrig været tænkt fra ministeriets side, at vi skal have store skoler og Odense er en af landets største skoler. Det er 
aftalt, at vi går i et tæt samarbejde med UU om, at elever fra den østlige del af Odense i højere grad skal søge mod 
Kerteminde. Konkret betyder det, at vi forventer, at der max er mellem 300 og 350 elever i Odense.  
 
De 3 ledere: Linda, Helle og Vibeke fortsætter arbejdet  
 
Kerteminde 
Kerteminde er vores mindste kommune med ca. 23.000 indbyggere. Vi får 50 elever fra Kerteminde og der er behov 
for, at skolen tiltrækker flere elever fra Odense, Nordfyn og Nyborg. For at gøre udbuddet mere attraktiv og 
imødegå arbejdsmarkeds efterspørgsel efter flere sosu uddannede, har bestyrelsen som tidligere nævnt besluttet at 
vi udbyder fagtemaet sundhed og omsorg i Kerteminde. Desuden skal skolen kunne håndtere en bredere 
målgruppe. Det er der lagt en plan for, så vi også sikrer, at vi har kompetencerne til det.   
  
Jeg påtænker, at Per Nielsen tiltræder stillingen som skoleleder, han flyttes fra Nordfyn og opgaven bliver at få skabt 
en skole som også er attraktiv for hele den østlige del af Odense. Han har gennem mange år haft et tæt samarbejde 
med UU.    
 
Assens 
Assens adskiller sig fra de øvrige, idet alle elever kommer fra Assens. Det er dyrt, at drive værksteder og have 
medarbejdere til at arbejde på to adresser. Der er gjort meget for at skabe en fælles kultur og det er mærkbart, at 
det altid har været en sammenhængende skole. Det er en styrke i denne situation, hvor de to udbudssteder nu 
samles i Glamsbjerg. Derfor er der ikke brug for 2 ledere.  
 
Inger har gennem 3 årtier udviklet skolen i Assens og fortsætter sit virke. Sally fratræder sin stilling i Assens.  
 
Nordfyn 
Der har siden maj 2019 været arbejdet ihærdigt på at få skabt et godt samarbejde mellem de to afdelinger på 
Nordfyn. Det er også her dyrt at have dobbelte værksteder, og processen med sammenlægning tager længere tid, så 
længe de to afdelinger er på to adresser. Både af økonomiske og af kulturmæssige grunde sammenlægges de to 
skoler.  
  
For at understøtte at begge skoler sammen skaber en ny fælles kultur laves et lederskift. Sally rykkes til Nordfyn, hun 
er ukendt på Nordfyn, og vil kunne samle de to kulturer til en fælles kultur. Hendes styrke er pædagogisk ledelse og 
opgaven bliver i samarbejde med Per H og de ansatte, at skabe en attraktiv skole på Nordfyn.   
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Nyborg  
Nyborg er på Nørrevoldgade 37, en bygning vi overtog fra VUC. Det har om noget været en stor udfordring at være i 
disse rammer. Trods det er skolen velfungerende, og der bygges over de næste måneder køkken og kantine. På den 
måde bliver eleverne samlet på adressen, i dag laves maden i lejede lokaler tæt på. Det lejemål er nu opsagt.  
 
Lone fortsætter sit virke.  
 
Økonomi 
 
Det har om noget været en turbulent tid. Vi følger økonomien tæt gennem hele året. Det er helt klart min 
forventning, at når vi er igennem 2020, så har vi fået styr på vores økonomi og bliver fremover en veldreven 
institution uden store økonomiske udfordringer. 
 
Ovenstående er en plan, og planer kan ændre sig, vi har respekt for, at vi nu er i en høringsfase. Planen vil tidligst 
kunne realiseres fra 1. maj.  
 
Afslutningsvis vil jeg gerne sige, jeg er utrolig ked af, at vi igen må varsle til opsigelse, alle er opsagt på grund af vores 
økonomi. Vi vil gøre vores bedste for at støtte jer. Det er beklageligt, at vi har måtte gøre det i denne tid, hvor 
Corona stramningerne betyder, at vi ikke kan mødes fysisk, som vi plejer.  
 
Kære alle, jeg ved at mængden af forandringer er stor, jeg har den dybeste respekt for jeres daglige indsats og store 
engagement i, at vi lykkes med vore elever. Lad os fortsat være der for hinanden.  
 
Må solen skinne, og må du få mulighed for at holde en god påskeferie. Inden længe mødes vi igen.  
 
Masser af glade forårshilsner        
 
 
Venlig hilsen 
Gitte Lykkehus 
Rektor 
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