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Sommeren er endelig nået til Nordfyn. Solen skinner, temperaturerne stiger, og vi er tilbage på 
skolen alle sammen. Så bliver det næsten ikke bedre.  
 
Gradvis genåbning vers. 3 
Vi er nu nået til det punkt i den gradvise gen-
åbning, hvor vi må have alle vores elever til-
bage på skolen fysisk. Det er en kæmpe let-
telse for os, at vi nu kan arbejde med at gen-
etablere nogle faste rutiner på skolen og gen-
skabe vores længe savnede hverdag. 
 
Vores hold er stadig zoneinddelte, og vi har 
stadig fokus på afstand, hygiejne, værnemid-
ler og test. Vi glæder os til den dag, hvor vi 
også kan være sammen på tværs af holdene 
og have fælles undervisning og oplæg. Især 
glæder vi os til, at vi igen kan spise sammen i 
vores kantine. Det bliver SÅ godt! I mellemti-
den forsøger vi os med fælles aktiviteter, hvor 
der er afstand mellem holdene. 

Som de andre ungdomsuddannelser tilbyder 
vi også test af elever og medarbejdere. På vo-
res skole tilbyder vi i øjeblikket 3 ugentlige 
testtidspunkter. Så er vi sikre på, at alle kan 
blive testet regelmæssigt. 
 
Det har krævet en meget stor indsats af både 
elever og medarbejdere, at vores gradvise 
genåbning har fungeret så fint, som den har 
gjort. Alle udviser stor disciplin i forhold til over-
holdelse af alle sundhedsfaglige anbefalinger. 
Skolens elevrødder går forrest, når det hand-
ler om de nye vaner i hverdagen. Alle medar-
bejdere har udvist tålmodighed og fleksibilitet 
for at give elevernes læring de bedste betin-
gelser. Sammen kommer vi igennem genåb-
ningens faser. #detblivergodtigen  

 
 
 
Optagelser af video 
Vi er startet på optagelserne af 
videofilm fra vores forskellige 
hold. Optagelserne blev for-
sinket på grund af Corona-
hjemsendelsen, men nu er vi i 
fuld gang. 
 
Der bliver optaget en lille vi-
deofilm fra hvert hold/ fag-
tema. Også vores vejledere og 
ordblindevejleder byder ind 
med en film. Filmene skal læg-
ges på FGU FYNs hjemme-
side, så kommende elever kan få et lille indblik i, hvad vi kan tilbyde på de forskellige hold, og hvad 
det vil sige at starte på FGU FYN Nordfyn. 
 
Videofilmene bliver indspillet og redigeret af elever og lærere fra Kommunikation og medier i 
Odense. Vi er meget glade for hjælpen! 
 

 
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 hver-
dag og læring, kan du følge os her. Du kan også læse mere om vores forskellige tilbud på vo-
res hjemmeside.  
 

http://www.fgufyn.dk/
https://www.facebook.com/FGU-FYN-Nordfyn-104158270997116
https://fgufyn.dk/forside/skolerne/nordfyn/
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Basis 
Vores Basis-hold er i fuld gang med at flytte. 
De har indtil nu haft hjemme i en af vores pa-
villoner. Men nu arbejder vi på, at de skal flytte 
ind i huset, hvor Handel og kundeservice tidli-
gere har hold til. 
Det kræver en del ombygning.  
 
På 1.salen er vores elever i fuld gang med at 
bryde vægge ned, så de kan indrette et læk-
kert og lyst klasselokale. Kontoret skal også 
sættes i stand, og så skal hele butiksarealet 
omdannes til læringsrum. 
 
Der er masser af læring i sådan en byggepro-
ces. Dansk og matematik kommer naturligt i 
spil, og valgfagene følger lige efter. Der skal 
både beskrives og beregnes, og arbejdet skal 
selvfølgelig dokumenteres i elevernes portfo-
lio. 

 
Energien på Basis har smittet resten af skolen. 
Inden sommerferien organiserer vi et par ar-
bejdsuger, hvor hele skolens elever kan 
hjælpe med til at gøre skolen klar til det nye 
skoleår. 

 
Kombinationsforløb 
I ugerne 17, 18 og 19 gennemførte FGU FYN sammen med SDE (Syddansk Erhvervsskole) et op-
dateret koncept for kombinationsforløb. Udvalgte fagtemaer fra FGU FYN og værksteder fra SDE 
gik sammen om at skabe en højere grad af sammenhæng mellem læringen på de to institutioner. I 
uge 17 var vores elever på egen skole, hvor de forberedte deres besøg. I uge 18 deltog eleverne på 
erhvervsskolen i samarbejde med lærerne fra begge steder, og i uge 19 blev der evalueret og samlet 
op og lagt videre planer. Vores elever fik på den måde mulighed for at opleve SDEs tilbud, og lærerne 
på de to institutioner fik mulighed for at knytte professionelle bånd. Vores elever var meget glade for 
ugerne, og det har hjulpet dem til at blive afklaret i forhold til uddannelsesretning. 
 
Udslusning 
Siden sidste nyhedsbrev er en elev startet på 
EUD, og en anden elev har startet arbejde i 
Børnehaven Spirrevippen. 
 
På denne tid af året har vi typisk travlt med at 
tilmelde vores elever til uddannelse efter som-
merferien. Vi glæder os meget til at gøre de 
nye udslusningstal op, og vi er glade på ele-
vernes vegne, når de kommer godt videre. 
 
Jeg vil takke alle vores samarbejdspartnere for 
vores konstruktive samarbejde om vores fæl-
les unge. Når vi går i konstruktiv dialog om at 
finde næste bedste skridt for og med de unge 
mennesker, skaber vi den bedste forudsæt-
ning for deres mestring og succes.  

 
 
 

Rigtig god sommer til jer alle. 
 

På vegne af FGU FYN Nordfyn 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Sally Strate 
            Skoleleder 

http://www.fgufyn.dk/

