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På dette faglige emne bliver du klædt på til at bidrage konstruktivt 
til at danne en ny fælles kultur. Vi håber, at du tager en viden med 
dig om: 
• Hvad er en fusion - og hvilke ændringer – organisatorisk, 

kulturelt, social og psykologisk – det kan medføre 
• Regler og lovgrundlag om fusioner 
• TR’s rolle og relationer – hvilke muligheder og redskaber har du 

til at bidrage til de gode løsninger - overfor ledelsen og med 
kollegaerne. 



Spaltninger og fusioner Steffen har 
været en del af

• 1998 To handelsskoler

• 2003 To tekniske skoler, alm. og brancheskole

• 2005 Handelsskole og teknisk skole

• 2007 Første fusion i Danmark mellem et alment gymnasium, en 
handelsskole og en tekniske skole

•
• 2009 To erhvervsskoler, spaltning og fusion 

• 2013 Campus Kujalleq var den første fusion i Grønland mellem et 
alment gymnasium og en handelsskole/KVU, fusion

• 2015 Optagelse af spaltet hhx

• 2017 Proceskonsulent på fusion af to produktionsskoler

• Artiklen: Skolefusion = kommunikation (http://tat.dk/artikel/skolefusion-
kommunikation/)

http://tat.dk/artikel/skolefusion-kommunikation/


Startskud for FGU
Forberedende Grunduddannelse 

FGU etableres i løbet af det næste års tid. Skoleledere har i forbindelse 
med fusioner anbefalet, at der maksimalt må gå 3 måneder.



Hvad er en spaltning

• 1. Opdeling af en organisatorisk enhed i to parter

• 2. Splittelse i et menneskes sind pga. 
modsatrettede tilbøjeligheder 

• 3. Opdeling af et stof, en kerne eller en struktur i 
mindre partikler eller fragmenter. En stor 
atomkerne spaltes til flere mindre atomkerner 
under frigørelse af energi. Atomkernerne, der 
dannes er almindeligvis radioaktive, så der opstår 
en farlig stråling.



Hvad er en fusion

I naturvidenskaben er en fusion noget kraftfuldt. Ny energi 
opstår, når to atomer fusionerer. For at fusionen lykkes 
kræver det imidlertid, at en række forhold er opfyldt, fx 
rette temperatur og tryk.

Om der bliver frigivet energi i processen mellem offentlige 
institutioner afhænger af medarbejderne, 
tillidsrepræsentanterne og ledelsen. 

At der opstår en farlig stråling er der stor risiko for!
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Medarbejdere
De ansatte følger opgaverne ind i den nye institution. 
Undervisningsministeriet vil løbende informere om 
processen for etableringen af de nye institutioner, 
herunder om processen for overgangen til FGU-
institutionerne. Der lægges vægt på, at medarbejderne 
får gode og trygge ansættelsesvilkår på de nye 
institutioner. Undervisningsministeriet vil i samarbejde 
med Moderniseringsstyrelsen inddrage de faglige 
organisationer i arbejdet. 

Inden for den nærmeste periode inviteres samtlige 
medarbejderorganisationer til møder, hvor der kan 
stilles spørgsmål, og der kan drøftes implementering 
inden for de enkelte områder. 

Proces for oprettelse af institutioner og skoler

Kilde: https://www.uvm.dk/reform-af-de-forberedende-tilbud/institutioner/oprettelse



9 opmærksomhedspunkter



Samarbejde og samarbejdsudvalg 
i staten
§ 3. Information og drøftelse i samarbejdsudvalget (uddrag)

I samarbejdsudvalget skal ledelsen informere om: 

1. Arbejdspladsens seneste udvikling og den forventede udvikling i 
aktiviteter og i den økonomiske situation. 

2. Arbejdspladsens aktuelle situation og forventede udvikling med 
hensyn til struktur og beskæftigelse især i forbindelse med 
strukturændringer og i situationer, hvor beskæftigelsen er truet. 
Planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne 
sammenhæng. 

3. Andre beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i 
arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold. 



Ad 3. Omstilling på arbejdspladsen 
Samarbejdsudvalget har en central rolle i at sikre en positiv tilgang til 
stadige forandringer i staten. 

Samarbejdsudvalget kan fx drøfte: 
a) Konsekvenserne af større rationaliserings- og 

omstillingsprojekter, herunder udbud, udlicitering og outsourcing 
af opgaver 

b) Konsekvenserne for institutionens økonomi, 
arbejdstilrettelæggelse, personalebehov og kompetenceudvikling 

c) En plan for omstillingsprocessen, herunder fx kommunikation til 
arbejdspladsen, forhold vedrørende implementering samt 
håndtering af konsekvenserne for arbejdspladsen. 

§ 4. Opgaver (Uddrag)



Husk Samarbejdsudvalget når 
arbejdspladser flytter

De 5 gode råd

1. Medtænk dialog og inddragelse fra dag ét

2. Hav fokus på det konstruktive og fremadrettede

3. Afklar SU-strukturen hurtigst muligt

4. Håndtér utrygheden og hold fokus på kerneopgaven

5. Kommunikation er afgørende



Krisepsykologien taler om 4 faser

1. Chokfasen

2. Reaktionsfasen

3. Bearbejdningsfasen

4. Nyorienteringsfasen



Fusionsåret År 1 efter fusionen

Årsværk Tilgang

personer

Afgang

personer

Årsværk Tilgang

personer

Afgang

personer

Fastansatte 

undervisere

227,04 2 20 238,26 9 19

Timelærere 31,42 2 6 18,64 32 19

TAP-

personale

93,50 4 18 82,10 27 33

Ledelse 19,42 1 5 18,55 0 2

I alt 371,37 9 49 357,55 68 73

Til og afgang af medarbejdere ved en fusion



Maslows behovspyramide
– frit fortolket

Selvrealisering

Anerkendelse

Socialt tilhør

Tryghed

Basale behov







Det er d.d. aftalt, at du i den FGU-institution pr. 1. august 
2019 ansættes på ___________________ overenskomsten 
med en samlet løn inklusiv alle tillæg på ________________.

Din titel er ___________________. Din nærmeste leder vil 
være ___________________

Hvis du er leder får du indtil videre ansvaret for 
_______________________.

Overgangsvilkår for medarbejdere



• En fælles kultur

• Flere kulturer i en organisation

• Tværgående relationer og netværk

Have øje for kulturen



Kulturen



Fusionen
• Målsætning
Hvad vil vi opnå?

• Handling
Hvad og hvordan vil vi gennemføre handlingen?

• Effekt
Hvilken forskel vil skabe?

• Kommunikation
Hvad vil vi have kommunikeret?



Gruppearbejde

1. Når noget er en succes hvad måles det så på?
– en aktivitet som giver plads til flere ansatte på skolen
– en aktivitet som giver overskud
– ros fra bestyrelsen 
– anerkendelse os fra kommunen
– elever der kommer videre i job
– elever der kommer videre i uddannelse 
– Osv.

2. Hvilke typer af løntillæg udmøntes og hvad gives de 
for?



Hvad er normalt ved organisationsforandringer

Det er almindeligt at der en masse frustration i organisationen.

Det er almindeligt, at en del medarbejdere enten stopper eller 
forsøger at søge væk.

Der bliver ofte nedsat arbejdsgrupper, som ikke når at komme 
med et oplæg før det er for sent.

Der er ofte utilfredse ledere, som ikke har fået det de havde og 
modarbejder organisationen.

Det giver øget stress og øget sygefravær. Der er almindeligt, at der 
tales om, at det var meget bedre før.



For at en fusion er en succes…

….så skal formålet være indfriet

….så skal målene være nået

….så skal medarbejderne fortælle at den er lykkedes.

Det tager meget lang tid. 

Man siger, at en fusion tager 10 år.

Halvdelen af amerikanske fusioner mellem aktieselskaber 
mislykkes mål på aktiens værdi.



Ledelsens tilgang

Vise vej og gå foran

Sikre medindflydelse             Være synlig og 
og inddragelse tilgængelig

Christine Feldthaus siger, at undersøgelser viser at 95% af alle 
ledere ser ikke sig selv, sådan som medarbejdere ser dem. 



§3. Tillidsrepræsentantens virksomhed
Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation som over 
for ledelsen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode 
arbejdsforhold. En tilsvarende pligt påhviler ledelsen og dennes 
repræsentanter. 

Stk. 2. Tillidsrepræsentanten varetager de lokale forhandlingsopgaver, som 
fra organisationen er delegeret til den pågældende på baggrund af aftaler 
indgået mellem (central)organisationerne og Finansministeriet. 

Stk. 3. Tillidsrepræsentanten fungerer i øvrigt som talsmand for de 
medarbejdere, den pågældende er valgt iblandt, og kan som sådan over for 
institutionens ledelse forelægge forslag, henstillinger og klager fra 
medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål.

Stk. 4. Tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret ved forestående 
afskedigelser af personale, der ikke er midlertidigt ansat, samt holdes bedst 
muligt orienteret om ansættelse af personale og andre foranstaltninger, der 
vedrører den pågældende medarbejdergruppe. 



Manglende tid.

Manglende respekt.

Dilemmaet mellem at sikre sig selv, sin afdeling og den nye 
institution på en gang.

At skulle være klar til nye relationer, opgaver og procedurer.

At have de faglige og personlige kompetencer til at løse 
problemerne.

Direkte eller indirekte at være med til at afskedige kollegaer.

Tillidsrepræsentantens udfordringer



Rolle/relation 1:1 Kolleger Organisatorisk 
enhed 

(uddannelsessted)

Hele 
organisationen

(moderinstitution)

Faglig organisation

Krisehjælper

Coach

Aktivist/ 
projektleder

Mediator

Vagthund

Tillidsrepræsentantens
roller og relationer



Hvordan kommunikeres der



• Liste over egnede og ikke-egnede opgaver til teambuilding
• Tilstrækkelig tid
• Pilot og pionerstatus
• Rummelighed
• Ledelsesstil
• Bemanding af projekter
• Adgang til ledelse 
• Feedback
• Afslutning

Projektorienteret teambuilding



1. Critical problems

2. Rare problems

3. Wicked problems

Kilde: Rittel and Webber samt senere Conklin

Problemer



Antallet af bestyrelsesmedlemmer
Aftalen siger:
Bestyrelsen skal have et ulige antal medlemmer med stemmeret mellem 7 og 
11, inklusiv formanden. Antallet af medlemmer udpeget af medarbejderne kan 
dog udvides, så medarbejdere fra forskellige skoler kan være repræsenteret i 
bestyrelsen.
_______________________________________________________

Anbefalinger til bestyrelsens størrelse i børsnoterede selskaber og statslige 
aktieselskaber 

Nørby-udvalget anbefaler maksimalt 6 generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer. Det anbefales som hovedregel, at bestyrelser i statslige 
aktieselskaber har 4-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvor det nærmere 
antal vil afhænge af selskabets karakter.

(Kilde: Selvejende institutioner – styring, regulering og effektivitet, 
Finansministeriet april 2009)



Nye personalepolitikker

Hvor holdes julefrokosten


