
Kommissorium for de tværgående bånd, FGU – Midt-Vest 
De tværgående bånd på FGU Midt-Vest udgør hvert et forum for samarbejde, koordinering, synergi og 
videndeling inden for det faglige område, de repræsenterer med henblik på at sikre sammenhængskraft i 
opgaveløsningen på tværs af FGU Midt-Vest, samt at forankre og videreudvikle kvaliteten af arbejdet.  

Formålet nås ved at 

1. koordinere og samordne praksis på tværs  
2. udnytte det tværgående fokus på samlet set at opnå de bedste løsninger for FGU Midt-Vest  
3. udbrede best practice i opgaveløsningen for at sikre kvaliteten og regeloverholdelse samt have et 

fokus på optimal udnyttelse af de samlede ressourcer  
4. udbrede ensartet anvendelse af fælles systemer til understøttelse af processer  
5. yde kollegiale sparring på faglige områder   
6. bidrage til prioritering af udvikling af relevante it-systemer og efterfølgende sikre koordinering af 

ibrugtagning af it-systemer, samt drøftelse om nye system-tiltag  
7. sikre sammenhæng i beslutninger og i service indenfor fagområde for brugere, både elever, 

undervisere og aftagere (virksomheder/uddannelsesinstitutioner)  
8. stille viden til rådighed for drøftelser og fungere som rådgivende udvalg og som høringspart ved 

beslutninger inden for båndets fagområde for beslutningstagere (Bestyrelse, Chefgruppe, 
Pædagogisk udvalg, Vejlederforum, Fælles samarbejdsudvalg, KUI, FGU Danmark med flere). 

Medlemmer: Medarbejdere indenfor fagområdet  

Koordinator: Udpeget af direktøren 

 

Den tværgående koordinator har til opgave at:   
 

• fungere som mødeleder og være ansvarlig for, at båndet følger op på verserende 
opgaver/initiativer  

• være båndets kontaktperson, talsmand og ansigt udadtil  
• at sammensætte og udsende dagsorden til båndmøderne i samarbejde med kolleger  
• træffe aftaler på båndets vegne  

 

Hvert bånd bistås en skoleleder, der har til opgave at:   

• Initiere, støtte og vejlede   
• bidrage med sin viden og kompetencer for at kvalificere båndets drøftelser   
• videregive information om båndets arbejde til chefkredsen medmindre det konkret aftales, at en 

anden af båndets deltagere løser (denne) opgave(n)  

(Leder og/eller andre gæster deltager på møder, når det ønskes af båndet) 



 
Arbejdet i de tværgående bånd 
Udmøntning af båndenes formål er afhængig af deltagernes tilstedeværelse og vidensniveau. Båndenes 
medlemmer er derfor forpligtede til at deltage i videst muligt omfang så den enkelte skoles synspunkter og 
behov repræsenteres. Båndenes medlemmer mulighed for at tage specialister med til drøftelse af punkter.  

Alle medlemmer kan få punkter på dagsordenen og alle medlemmer har pligt til at medvirke til at bringe 
relevante punkter op i fællesskabet  

Alle medlemmer har til opgave at påtage sig ansvar for en eller flere af båndets opgaver.   

Båndene drøfter relevante problemstillinger, der opstår inden for det faglige felt, og søger at opnå enighed 
om handling, retningslinjer mv. Hvis der ikke kan opnås enighed i et eller mellem bånd omkring en 
problemstilling, skal problemstillingen løftes videre til chef til eventuel beslutning. 

 

Tværgående bånd pr. 1. juli 2021: 

Ophæng hos 
skoleleder Herning 

Ophæng hos 
skoleleder Skjern 

Ophæng hos skoleleder Ikast Fællessekretariatet 

Pædagogik og omsorg Mad og ernæring Metal, motor og mekanik Studie-området  
Byg, bolig og anlæg / 
ejendomsservice 

Handel, kundeservice 
og turisme 

Medie og kommunikation Vejledning 

Skov – og landbrug Samfund, identitet og 
medborgerskab 

Matematik og naturfag 
 

SPS 

Dansk og DSA Engelsk EGU  

 
De tværgående bånd er: 

1. Pædagogik og omsorg: tværgående koordinator er Rikke Kirkegaard  
2. Byg, bolig og anlæg: tværgående koordinator er Leif Lykke Nielsen  
3. Skov – og landbrug: tværgående koordinator er Bjørn Jensen  
4. Engelsk: tværgående koordinator er Mette Marie Kokholm 
5. Dansk/DSA: tværgående koordinator er Maj Fjord Christiansen 
6. Mad og ernæring: tværgående koordinator er Susanne Andersen 
7. Handel, kundeservice og turisme: tværgående koordinator er Christina Detlefsen 
8. Samfundsfag, Identitet og medborgerskab: tværgående koordinator er Katrine S. Svendsen 
9. Metal, motor og mekanik: tværgående koordinator er Poul Pedersen 
10. Medie og Kommunikation: tværgående koordinator er Johannes Formsgaard Pedersen 
11. Matematik og naturfag: Tværgående koordinator er Tina Vrensted Ritter 
12. EGU-området: Tværgående koordinator Mikael Langhoff  
13. Studiekoordinatorer: Tværgående koordinator Betina Falck Bak 
14. Special Pædagogisk Støtte: Tværgående koordinator Lene Christiansen 
15. Vejledningsområdet: Tværgående koordinator Mette Bentzen 

Hhv. PASE og kombinationsforløb drøftes i pædagogisk udvalg.  

 



Båndene mødes hver 2. onsdag. Man kan kun være medlem af et bånd, så der sikres det nødvendige fokus 
og de nødvendige ressourcer. Dog er vi flere med flere fagligheder, så få meget gerne delt viden på kryds og 
tværs.  
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