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Foråret er på vej til Nordfyn. Overalt pibler det spæde, grønne frem, og forårsjævndøgnet har 
indfundet sig. Det bringer os håb om lysere tider og giver forårsfornemmelser i maven. 
 
Gradvis genåbning vers. 2 
På FGU FYN Nordfyn ser vi også mod lysere 
tider. Corona er forhåbentligt ved at løsne sit 
greb, og endnu en gradvis genåbning er i 
gang. På vores skole betyder det, at flere og 
flere elever får adgang til den fysiske 
undervisning og den sociale kontakt med 
lærere og de andre elever, som de alle har 
savnet. 
 
Nedlukningsperioden har budt på en bred vifte 
af kreativitet. Vi har set alt fra tv-køkken, online 
SPS-instruktion, konkurrencer i 
morgenarmbøjninger, eksamen i §17, gåture 
og udendørs idrætsdage – og så selvfølgelig 
kilometervis af undervisning i dansk og 
matematik samt alle de andre almenfag og 
fagtemaer.  

Generelt har eleverne været meget bedre 
klædt på til online-undervisning her under 2. 
nedlukning, og vi har haft virkelig flot 
fremmøde. Nogle af vores elever er faktisk 
også blomstret op i perioden. Det har vist sig, 
at disse elever trives mægtig fint med online-
undervisning. Det er en vigtig erfaring for os at 
gøre.  
 
Tilbage står flertallet af elever, som har savnet 
deres skole og det daglige samvær med 
kammeraterne, og som har savnet at have 
værktøj i hænderne. Særligt for dem er det en 
stor glæde nu at kunne være tilbage på vores 
skole til noget, der ligner en normal hverdag. 

 

 
§17-eksamen 
Fredag d. 12. marts blev der afholdt 
§17-eksamen for elever på FGU 
FYN. §17-kurset handler om 
arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning 
og termisk skæring. 
 
Fra Nordfyn deltog elever fra Motor 
og mekanik, Industri samt Basis. 
 
Kursisterne skulle være i enrum og 
måtte ikke bruge hjælpemidler. De 
havde inden eksamen gennemgået 
3x3 timers undervisning. Desuden 
havde de været mødt fysisk op på 
deres respektive skoler for at få 
“hands-on” undervisning på udstyr 
m.m. – selvfølgelig med god afstand 
og brug af værnemidler. 
 
Alle eleverne bestod – og vi er megastolte af dem!!  

 
Vidste du, at FGU FYN Nordfyn har en Facebook-side, hvor vi ugentligt lægger nyheder og 
små historier fra hverdagen op? Hvis du har lyst til at følge med i vores skønne elevers 
hverdag og læring, kan du følge os her. Du kan også læse mere om vores forskellige tilbud 
på vores hjemmeside.  
 

http://www.fgufyn.dk/
https://www.facebook.com/FGU-FYN-Nordfyn-104158270997116
https://fgufyn.dk/forside/skolerne/nordfyn/
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SOSU-området 
I Nordfyns Kommune og på FGU FYN Nordfyn er der et fælles fokus på SOSU-området. I 
kommunen er fokus på rekruttering, og på skolen er fokus på forberedelse til uddannelserne og 
beskæftigelsesområdet.  
 
I februar blev vores elever på fagtemaet inviteret til et informationsmøde om SOSU-uddannelserne 
af Jobcentret i Nordfyns kommune. Det var en fantastisk god oplevelse for eleverne. Mødet var 
meget informativt, og eleverne fik lov at stille masser af spørgsmål. De mødte desuden en 
hovedforløbselev fra SOSU-skolen i Odense, som kunne fortælle om sine erfaringer med faget og 
uddannelsen. 
 
Mødet hjalp i høj grad vores elever i forhold til afklaring. Efterfølgende har 1 elev meldt sit ønske 
om at starte på uddannelsen til pædagogisk assistent, 6 elever ønsker at uddanne sig til SOSU-
hjælper, og 2 vil gå SOSU-assistentvejen. Derudover er 1 af vores elever allerede startet i sit 
uddannelsesforløb, da hun indgik EGU-aftale med Plejecentret Søbo i Bogense. 
 
Ovenstående er et fantastisk eksempel på, hvad det gode samarbejde mellem kommunen og 
skolen kan føre til. Vi sætter stor pris på, hvordan Nordfyns Kommune og skolen samarbejder om 
og med vores fælles unge. 
 

 
 
Udslusning 
Siden sidste nyhedsbrev ultimo januar har vi 
startet 2 nye EGU-aftaler. Den ene på 
Plejecentret Søbo, og den anden ved 
Autohuset Kronsbjerg.  
 
En af vores EGU-elever er overgået til en 
mesterlære ved Otterup Autolak. 
 
En af vores EGU-elever på gammel ordning 
er startet i beskæftigelse på Gårdbørnehaven 
Spirrevippen i Bogense. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeg vil takke alle vores samarbejdspartnere for 
vores gode dialog om vores fælles unge. Når 
vi arbejder sammen om at finde næste bedste 
skridt for og med de unge mennesker, skaber 
vi den bedste forudsætning for deres mestring 
og succes.  
 

På vegne af FGU FYN Nordfyn 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Sally Strate 
   Skoleleder 

http://www.fgufyn.dk/

