Skabelon til brug for KKR’s forslag til dækningsområder og institutions- og
skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse
Skabelonen skal ses i forlængelse af Undervisningsministeriets udsendte brev af 12. januar, der opstiller kriterier for den lokale proces. Der skal
indsendes en udfyldt skabelon for hvert forslag til dækningsområde. Materialet skal være Undervisningsministeriet i hænde senest kl. 12 den 1. juni
2018.
Emne
Besvarelse
Bemærkninger/
Vedhæftede
dokumenter
1. Dækningsområdet og institutions- og skoleplaceringer
I forslaget indgår fem kommuner:
Hvilke kommuner indgår i forslaget
• Nordfyns Kommune
til dækningsområde, og hvor mange
• Kerteminde Kommune
skoler foreslås oprettet inden for
• Assens Kommune
dækningsområdet?
• Nyborg Kommune
• Odense Kommune

På hvilken/hvilke adresse/adresser
foreslås institutionen og
institutionens skoler placeret?

Det foreslås, at der oprettes seks skoler i dækningsområdet.
Skolerne foreslås placeret i nedenstående byer
• Skole 1: 5471 Søndersø
• Skole 2: 5290 Marslev
• Skole 3: 5620 Glamsbjerg og 5492 Vissenbjerg (Skolen drives i dag på to
lokationer, og det vil også være nødvendigt at gøre i de næste år med henblik
på at sikre FGU´ens tre linjer.)
• Skole 4: 5800 Nyborg bymidte
• Skole 5: 5250 Odense SV
• Skole 6: 5000 Odense C
Institutionen placeres i Odense Kommune på enten skole 5 eller 6.
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Hvilke hovedhensyn har ligget bag
det foreliggende forslag om
etablering af dækningsområdet og
beslutningen om institutions- og
skoleplaceringer?

Følgende hovedhensyn ligger til grund for forslag til institutionens placering:
• Det har været et hensyn, at institutionen med placering i Odense ligger
centralt ift. det samlede geografiske dækningsområde.
• Det har været et hensyn at institutionen placeres på en af skolerne i
dækningsområdet.
Følgende hovedhensyn ligger til grund for forslag til institutionens dækningsområde:
• Det har været en central overvejelse, at den foreslåede institution har et
elevgrundlag, der danner grundlag for en faglig og økonomisk bæredygtig
institution.
• Det har været en central overvejelse, at dækningsområdet giver unge
mulighed for at benytte forskellige uddannelsestilbud på tværs af
kommunegrænser afhængig af unges behov.
• Det har været et centralt argument for forslaget om dækningsområde, at
dækningsområdet bygger på i et allerede etableret og velfungerende
kommunalt samarbejde mellem de fem kommuner. Man har blandt andet et
velfungerende forum, hvor der samarbejdes om Ungdommens
Uddannelsesvejledning Odense (UUO).
Følgende hovedhensyn ligger til grund for forslag til skolernes placering i
dækningsområdet:
• Skolernes placering foreslås med udgangspunkt i et nærhedsprincip om, at
der ikke må være for langt for den enkelte unge til en skole med FGU´ens
uddannelsesmuligheder. Dette hensyn tages, da afstand kan være en psykisk
barriere for den unge ift. opstart af uddannelse.
• At det ved skoleplaceringerne udnyttes, at der allerede i dag er eksisterende
geografisk velplacerede uddannelsesinstitutioner.
• At skolerne i overvejende grad etableres i sammenhæng med
uddannelsesinstitutioner/uddannelsesmiljøer.
• At der tages hensyn til de lokale transportmuligheder ift. transport til og fra
skolerne.
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2. Fagligt og økonomisk bæredygtigt miljø
Hvilke eksisterende institutioner
Følgende eksisterende institutioner foreslås af indgå i den nye institution:
forventes at skulle indgå i den
1. Søndersø Produktionsskole
foreslåede institution, og hvilke
2. Fugleviglund Produktionsskole
eksisterende institutioner forventes
3. Elsesminde Produktionsskole
at udspalte aktivitet mv. til
4. Østfyns Produktionsskole
institutionen?
Følgende institutioner forventes at udspalte aktivitet:
1. VUC Fyn (Odense, Søndersø, Nyborg, Glamsbjerg)
2. Otterup Produktionsskole
Ifølge den politiske aftale skal hver
skole i udgangspunkt indeholde alle
tre spor af FGU, og der skal være et
tilstrækkeligt elevgrundlag til at
kunne sikre holdfællesskabet på de
forskellige niveauer og til at sikre
økonomisk bæredygtighed.
Hvorledes lever skolerne op til
dette?
Hvis en skole pr. 1.8.2019 på grund
af afstand mellem skolens bygninger
ikke vil opleves som et et
sammenhængende
fagligt/pædagogisk skolemiljø bedes
særskilt redegjort for, hvordan det
kan etableres hurtigst muligt.
Vurderes ikke, der udfordring.

Det har været en central overvejelse, at den foreslåede institution har et
tilstrækkeligt elevgrundlag jf. de tal vedr. elevgrundlaget, som er opgivet af
Undervisningsministeriet, og som skal lægges til grund for institutionsdannelsen.
Det samlede elevgrundlag for institutionen jf. opgørelse fra Undervisningsministeriet
er 1038 forventede årselever. Disse fordeler sig jf. Undervisningsministeriets
beregninger på følgende måde:
• Nordfyns Kommune (100)
• Kerteminde Kommune (90)
• Assens Kommune (147)
• Nyborg Kommune (125*)
• Odense Kommune (576)
*Nyborg Kommune har lavet en intern vurdering, der peger på et årselevtal på 125,
som derfor er oplistet, og som er større end Undervisningsministeriets udmeldte tal på
112 årselever.
Institutionens skoler vurderes til at kunne sikre holdfællesskabet samt være
økonomisk bæredygtig idet det samlede elevgrundlag jf. Undervisningsministeriets tal
udgør 1038 forventede årselever.
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Det forventes derudover, at alle institutionens skoler igennem et tæt samarbejde
med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner er i stand til at opretholde den
Forberedende Grunduddannelses tre spor.
Det forventes ikke at evt. afstand mellem skolernes bygninger i dækningsområdet har
betydning for oplevelsen af et sammenhængende fagligt/pædagogisk skolemiljø.
Hvilket forventet årselevtal ligger til
grund for den samlede institution og
for de enkelte skoler? Redegør for
beregningsforudsætningerne.

Til grund for vurderingen ligger de udmeldte tal fra Undervisningsministeriet, der
giver den nye institution et samlet elevgrundlag på 1038 forventede årselever jf.
Undervisningsministeriets tal.
Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at redegøre for den mere detaljerede
fordeling, da den afhænger af skolernes individuelle profiler m.v.

3. Den lokale proces
Redegør for, hvordan den lokale
proces om etablering af
dækningsområder og institutionsog skoleplaceringer har været
tilrettelagt; herunder om
inddragelsen af de eksisterende
institutioner

Som en del af den lokale proces har KKR-SYD nedsat en arbejdsgruppe, der skal
understøtte processen i hele Region Syddanmark. Fra Fyn deltager Faaborg-Midtfyn
Kommune, Svendborg Kommune og Odense Kommune.
På den baggrund har Faaborg-Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune og Odense
Kommune i fællesskab initieret en række lokale drøftelser, som havde til formål at
understøtte den formelle beslutningsproces på Fyn. Drøftelserne var på
embedsmandsniveau med deltagelse af alle fynske kommuner undtagen Middelfart.
Den 17. februar 2018 blev der afholdt et fællesmøde med deltagelse af relevante
politikere, topembedsmænd i kommunerne KKR- Syddanmark og
Undervisningsministeriet.
Sideløbende er de fynske borgmestre blevet orienteret om arbejdet i
Borgmesterforum, hvor de fynske borgmestre er repræsenteret.
Sideløbende med beslutningsprocessen i KKR-Syddanmark har der været lokale
politiske drøftelser i udvalg eller byråd i alle kommuner i det foreslåede
dækningsområde. Den lokale poliske behandling har varieret fra kommune til
kommune ift. orientering/drøftelses/beslutning i henholdsvis fagudvalg og byråd.
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Der har løbende været dialog om den lokale proces med uddannelsesinstitutioner
(VUC, EGU, Produktionsskoler og i mindre omfang erhvervsskolerne) omkring
processen i samtlige af kommunerne i det foreslåede geografiske dækningsområde.
Ud over møder mm. er der gennemført et fælles dialogmøde den 22. maj 2018 om
FGU med deltagelse af uddannelsesinstitutioner (Produktionsskoler, VUC og
Erhvervsskoler) i institutionens geografiske dækningsområde. På dette møde er der
drøftet målgruppen for FGU, FGU institutionen samt overgang til beskæftigelse eller
ordinær uddannelse efter endt FGU. Mødet er afholdt af de fem kommuner i
dækningsområdet i fællesskab.
4. Offentlig transport
Hvordan vurderes placeringen af
skolerne samlet set at påvirke
transportforholdene for målgruppen
i dækningsområdet?
Redegør for, hvordan de foreslåede
placeringer af skoler vil være
tilgængelige med offentlig
transport.

Samlet set vurderes skolernes placering i den nye institution at sikre samme
transportmuligheder for målgruppen i dækningsområdet som hidtil.

De foreslåede skoleplaceringer kan nås på følgende måde:
Skole 1: 5471 Søndersø - eksisterende buslinjer
Skole 2: 5290 Marslev - eksisterende buslinjer
Skole 3: 5620 Glamsbjerg og 5492 Vissenbjerg – eksisterende buslinjer
Skole 4: 5800 Nyborg - eksisterende buslinjer /toglinjer
Skole 5: 5250 Odense SV - eksisterende buslinjer
Skole 6: 5000 Odense C - eksisterende buslinjer / toglinjer
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