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Vores værdigrundlag
Anerkendelse
Som elev på FGU FYN kan du for-
vente, at vi vil møde dig positivt og 
ligeværdigt, og at vi har fokus på 
dine ressourcer. 

Som medarbejdere på FGU FYN 
samarbejder vi om vores fælles 
mål, og vi anerkender hinandens 
arbejde. Vi betragter vores forskel-
ligheder som en styrke, og vi udviser 
tillid til hinanden.

Respekt
Som elev på FGU FYN kan du for-
vente, at vi alle har respekt for hin-
anden og vores fælles ordens- og 
samværsregler.

Som medarbejdere på FGU FYN 
udviser vi respekt for elever, kolle-
ger og samarbejdspartnere med de 
roller vi har og som mennesker. Vi 
respekteres for det vi kan og står for.

Faglighed
Som elev på FGU FYN kan du for-
vente kvalificeret og meningsfuld 
undervisning på netop dit niveau. 
Undervisningen åbner døre til ver-
denen og giver dig lyst til at lære.

Som medarbejdere på FGU FYN 
er vi fagligt kompetente og pro-
fessionelle. Vi synliggør læring og 
læringsmål, og vi stræber efter til 
stadighed at dygtiggøre os.

Anerkendelse Respekt Faglighed



Vores mål
Omverden/interessenter
1. Tæt samarbejde med KUI om målgruppen  

til FGU, så de unge lykkes. 
 » Bl.a. målt på opfyldelse af bl.a. uddannelsesplan.

2. Styrkelse af samarbejde med uddannelses-
institutionerne

 » Bl.a. målt på at eleverne forbliver i den 
aftagende uddannelse mere end 4 mdr. 
efter start.

3. Styrkelse af samarbejdet med lokalsamfundet  
og erhvervslivet

 » Bl.a. målt på graden af initiativer (lokal  ak-
tiviteter, kendskabsgrad og praktikpladser)

Elever 
1. At eleven oplever personlig, faglig og social 

progression 
 » Målt på forløbsplan, fremmøde, beviser, 
tilfredshedsundersøgelser og opfølgnings-
samtaler

2. At eleverne oplever sig mødt med respekt 
og empati og kan genkende sig selv i deres 
forløbsplan

 » Målt på opnåelse af forløbsplanens 
fastsatte mål, via elevtilfredshedsunder-
søgelser og fremmøde



3. At der er stærke fællesskaber og et sundt 
ungemiljø på skolen med både sammenhold  
og plads til forskellighed

 » Målt på et aktivt deltagende elevråd, 
fremmøde, trivselsmålinger, elevdeltagelse til 
arrangementer

4. Et større antal af eleverne forankres i uddannelse  
og på arbejdsmarked 

 » Målt på følgeforskningen og opfølgende 
målinger 4. måneder efter de har  
forladt skolen

Ansatte 
1. Vi er alle kompetente ansatte, der løfter 

kerneopgaven
 » Målt på MTU/ETU

2. Vi skaber et godt arbejdsmiljø. 
 » Målt MTU/lavt sygefravær, antallet af smil 

3. Vi har indflydelse – demokrati og transparens 
 » Målt på at de organisatoriske involverings-
processer er velfungerende



Økonomi og bygninger
1. Få skabt en stabil og bæredygtig økonomi 

(sorte tal på bundlinjen)
 » En økonomi, hvor der genereres et 
økonomisk råderum

 » En økonomi, hvor der er sikkerhed for 
driftsøkonomien

 » En økonomi, hvor der en sikker 
 driftslikviditet

2. Få skabt en investeringsøkonomi, der afspejler 
institutionens behov.

3. Få skabt tydelighed omkring bygnings-
massernes anvendelighed og relevans (mål)

 » Styring på hvilke profiler/fagtemaer skolerne 
egner sig til (markedsbehov)

 » Skabt rammer for sammenlægning af 
matrikler i Assens og Nordfyn

Kultur
1. Vi kan mærke, at vi er på en FGU skole, 

hvor adfærd, omgang, metoder, lokaler og 
materialer signalerer FGU FYN kulturen

2. Vi har fokus på det, der virker og erkender, 
handler og lærer af vores fejltagelser

3. Vi har gensidig respekt for hinandens arbejde 
og læring og værner om skolen og hinanden

4. FGU FYN har en kultur, hvor vi er 
forandringsparate på baggrund af åbenhed  
og evaluering



PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG
Grundsyn Elevperspektiv
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• Vi har en anerkendende tilgang til vores pæda-
gogiske og didaktiske arbejde

• Vi ser den enkelte elev i fællesskabet

• Vi ser, at alle elever har ressourcer og har et 
ønske om at lykkes i livet – både fagligt, person-
ligt og socialt 

• Vi skaber betingelser for, at elever kan bidrage til 
fællesskabet  

• På FGU FYN oplever du at blive set, hørt og forstået

• På FGU FYN oplever du at føle dig mødt og anerkendt som 
deltager og bidrager i fællesskaber

• På FGU FYN møder du engagerede og fagligt dygtige 
medarbejdere

• På FGU FYN bliver du mødt med fokus på dine ressourcer 
og din vilje til at ville dygtiggøre og danne dig
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• Relationsarbejde er en af de grundsten, vi driver 
skole på

• Det er os medarbejdere, der har ansvaret for at 
skabe betingelser for, at elever kan udvikle sig 
fagligt, personligt og socialt

• Vi ved, at relationer og meningsfyldte læring-
saktiviteter fastholder elever i deres læring og 
dannelse

• Vi handler ved at vise maksimal tillid og stille 
maksimale krav til den enkelte elev med afsæt i 
den enkelte elevs forudsætninger

• På FGU FYN oplever du, at det du deltager i er menings- og 
betydningsfuldt

• På FGU FYN deltager du i betydningsfulde relationer både 
til andre elever og til medarbejdere

• På FGU FYN deltager du i strukturerede og udviklende 
læringsmiljøer

• På FGU FYN møder vi dig med  
maksimal tillid og maksimale krav  
med udgangspunkt i dine  
forudsætninger 



PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG
Grundsyn Elevperspektiv
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læring og deltagelse er indbyrdes afhængige af 
hinanden  

• På FGU FYN er vi sammen om din læring og udvikling 
fagligt, personligt og socialt

• På FGU FYN lærer du at lære, trives og udvikle dig gennem 
deltagelse i fællesskaber og i samarbejde med andre elever 
og medarbejdere

M
ak

si
m

al
 fa

gl
ig

 k
va

lit
et

• Vi er engagerede og fagligt kompetente medar-
bejdere, som hele tiden arbejder med at udvikle 
vores pædagogik og didaktik og vores fælles 
sprog

• Vi reflekterer både selv og sammen for kontinu-
erligt at forfine og udvikle kvaliteten i det faglige 
arbejde

• Vi samarbejder med hinanden om at skabe mak-
simal faglig kvalitet

• Vi handler ved at vise maksimal tillid og stille 
maksimale krav til den enkelte elev med afsæt i 
den enkelte elevs forudsætninger

• På FGU FYN deltager du i udviklingsaktiviteter med høj 
faglighed, projektorienterede og praksisbaserede opgaver 
og med fokus på det, der virker for dig

• På FGU FYN kan du se formål og mening med undervisningen

• På FGU FYN reflekterer du både selv og sammen med 
andre elever og medarbejdere over din progression i din 
faglige, personlige og sociale udvikling 

• På FGU FYN er du med til at sætte mål for undervisningen og 
du følger selv med i, hvordan det går med at blive dygtigere

• På FGU FYN får du undervisning med udgangspunkt i dine 
forudsætninger og du får hjælp, hvis du er i vanskeligheder

• På FGU FYN arbejder du i den almene og faglige un-
dervisning med konkrete opgaver fra fritidsliv, arbejdsliv, 
samfundsliv og uddannelsesliv, fordi det, du lærer, skal du 
kunne bruge 

• På FGU FYN møder vi dig med maksimal tillid og maksi-
male krav med udgangspunkt i dine forudsætninger fagligt, 
personligt og socialt
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FGU FYN
Assens
Fredensvej 25
5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 47 25 70

Kerteminde
Marslev Byvej 33-35
5290 Marslev
Tlf. 65 32 46 00

Nordfyn
Odensevej 55
5471 Søndersø
Tlf. 64 83 17 81

Nyborg
Nørrevoldgade 37 
5800 Nyborg
Tlf. 92 90 88 65

Odense
Falen 200
5250 Odense SV
Tlf. 66 17 08 43


