
Nyhedsbrev august 2021 

FGU FYN Nordfyn Odensevej 55 5471 Søndersø tlf. 66 17 08 43 nordfyn@fgufyn.dk  
 www.fgufyn.dk  SE/CVR: 39815842 EAN nr.: 5798000561823 

Sommerferien er slut, og FGU FYN Nordfyn har startet det nye skoleår op med ca. 100 elever. Alle 
elever er mødt og kommet godt i gang. 
 
Den gode historie 
På FGU FYN Nordfyn arbejder vi hver dag 
med den gode historie. Den gode historie er, 
når vores elever lykkes med de mål, de har sat 
sig. Det kan både være faglige, personlige og 
sociale mål. Det kan være lige så vanskeligt at 
gennemføre matematik, som det kan være 
vanskeligt at rejse sig op foran en forsamling 
og holde et oplæg. Det kommer an på, hvem 
man er, og hvad man har med i bagagen. 
 
På skolen arbejder vores undervisere og 
vejledere hver dag benhårdt sammen med 
vores elever på at nå de mål, den enkelte har 
sat sig. Vejen til målet er som oftest kringlet. 
Vores elevgruppe er blandt andet kendetegnet 
ved, at der er områder, hvor det er svært. Det 
kræver tillid fra eleven at invitere en 
betydningsfuld voksen med på den 
udviklingsrejse, den enkelte er på. Vi bruger 
derfor meget opmærksomhed på at skabe 
gode og bæredygtige relationer, der også kan 
holde til, at rejsen bliver svær. For det ER 

svært at skulle mestre noget, der spænder ben 
for, at man opnår sin drøm. Det kommer ikke 
af sig selv. 
 
Elevens udvikling sker i det tempo, eleven kan 
følge med. Vi kan ikke presse nogen til at 
forstå trigonometri eller overkomme sin angst 
inden for en tidsramme, som andre har sat. 
Det, vi kan gøre, er, at vi sammen med eleven 
hele tiden har fokus på næste bedste skridt på 
elevens rejse. Vi kan evaluere og lære af både 
det, der går godt, og det der ikke gik så godt. 
Den øvelse kræver tid, og den kræver et godt 
samarbejde med elevens hjemkommune. Vi er 
meget taknemmelige for det samarbejde, vi 
har med særligt KUI og UUO, men også med 
de andre aktører, vi samarbejder med. Når vi 
hjælpes ad, opnår vi de bedste resultater. Og 
det har vores unge fortjent. 
 
Du kan læse en af de gode historier til sidst i 
dette nyhedsbrev.

 

 
Opstart 
Tirsdag d. 10. marts startede skolen efter sommerferien. Små 100 elever mødte op på 1. dagen. 
Vores fortsætterelever mødte ind kl. 8.00, og kl. 10 var de med til at tage godt imod deres nye 
kammerater og vise dem rundt på den skole, de selv var med til at sætte i stand før ferien. 
 
Lige nu er mange af holdene fyldt til bristepunktet. Men vi ved, at mange af eleverne hen over 
sommeren har fået lyst til og mod på at prøve noget andet end det, de troede før ferien. Så de næste 
par uger rykker vi rundt, så alle kommer på rette hylde, inden vi låser holdene d. 1. september. 
Herefter vil der være løbende optag via vores Basis-tilbud. 
 

 
 
 

 
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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Nyheder fra skolen 
 
Fagtemaer 
Vores to fagtemaer, Motor og mekanik samt Industri, har nogle faglige overlap. Derfor vil skolen i 
efteråret samlæse de to fagtemaer for at udnytte vores ressourcer bedst muligt og for at give 
eleverne på de to fagtemaer de bedste forudsætninger for at vælge deres kommende uddannelse 
eller job. 
 
Læringsdesign 
Fra august er skolen klar til at implementere læringsdesign i flere fag og fagtemaer samt i 
personlige og sociale kompetencer. Læringsdesignet er en oversigt over de faglige mål på de 
faglige niveauer i de enkelte fag. Oversigten bruges til at dokumentere den enkelte elevs læring og 
progression i skolen. Den skal sikre, at vi hele tiden tilrettelægger undervisning og skoleophold 
med udgangspunkt i elevens aktuelle læringssituation. Vi glæder os meget til at skabe overblik for 
og med eleverne. 
 
Ordblindhed  
Ca. 1/3 af skolens elever er ordblinde. Heldigvis ved langt de fleste det, når de starter på skolen. 
De sidste finder vi typisk, når vi screener elever i dansk ved indskrivning. Ordblindhed kan være en 
udfordring for den enkelte, men heldigvis arbejder vi ordblindevenligt på hele skolen. Alle vores 
elever har adgang til læse- og skriveteknologi, og både elever og undervisere bruger flittigt løs af 
alle de muligheder, der er for at understøtte læsning og skrivning. Vores ordblinde elever får 
instruktionstimer via SPS-ordningen, så vi sikrer, at de har helt styr på hjælpemidlerne. Vores 
ordblinde elever skal også have de bedste betingelser for at lykkes! 
 

 
Udslusning 
I forbindelse med sommerferien har vi sagt 
farvel til 38 elever (17 elever kommer fra 
Nordfyns Kommune, 16 fra Odense, 2 fra 
Assens, 1 fra Haderslev, 1 fra Faaborg-
Midtfyn og 1 elev fra Kerteminde). 
 
6 elever er startet på SOSU-skolen, 2 på 
handelsskole og 1 på E-sport i Vejle. 5 er 
begyndt på HF og 1 på STX. 9 elever er startet 
på teknisk skole (2 af dem på GF2), 1 er gået 
i gang med STU, og 2 har sagt goddag til 
landbrugsuddannelsen. 3 EGU-elever har 
afsluttet deres forløb, og 6 elever (heraf 1 
EGU-elev) er overgået til beskæftigelse på 
fuld tid.  
 
Vi er meget stolte af vores elever og glæder os 
sammen med dem over, at de kommer godt 
videre. 
 
De gode resultater er et resultat af en fælles 
indsats. Både skolens medarbejdere, KUI, 
UUO-vejledere, sagsbehandlere og elevens 

øvrige netværk har en del af æren for, at 
eleverne går videre i uddannelse eller 
beskæftigelse. I sidste ende er det dog den 
unge selv, der skal gøre arbejdet. Og det må 
man sige, at de i den grad har gjort. 
 
Jeg vil takke alle vores partnere for vores 
konstruktive dialog om vores fælles unge. Når 
vi samarbejder om at støtte op om den enkelte 
elev, skaber vi de bedste betingelser for deres 
mestring og succes i livet.  
 

 
På vegne af FGU FYN Nordfyn 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Sally Strate 
   Skoleleder 

http://www.fgufyn.dk/
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Fra bums på bænken til elev på skolebænken 
20-årige Kristian Kristensen fra Nordfyn er elev på FGU FYN Nordfyn. Han lægger ikke 
fingrene imellem, når han fortæller om sine tidligere vaner, og hvad der skulle til, for at få 
nogle mål i tilværelsen. 
 
Hvor længe har du gået på FGU? 
Jeg har gået her i ca. 3 år alt i alt. Jeg startede dengang, det stadig var produktionsskole. 
 
Hvad skulle du lære på FGU? 
Jeg skulle lære, hvordan det er at komme i gang med det virkelige liv. F.eks. skulle jeg lære at blive 
mødestabil, og jeg skulle have min eksamen.  
 
Fortæl noget om det at blive mødestabil. 
I lang tid var jeg ikke mødestabil i skolen, for jeg har røget meget hash. Altså, sådan rigtig meget 
hash. Jeg røg hash hver dag. Jeg begyndte at ryge hash, dengang jeg gik på efterskole. Jeg har 
været omkring 15 år. Men hashen gjorde mig sløv, så jeg kunne ikke passe min skole, og så blev 
jeg smidt ud fra produktionsskolen. Jeg fik lov at komme tilbage, lige inden det blev til FGU. Men 
aftalen var, at jeg ikke skulle tilbage på mit gamle værksted. I stedet fik jeg lov at komme på 
fagtemaet Byg, bolig og anlæg. 
 
Hvordan var det? 
Altså, så kom jeg jo ind til Asbjørn og Thomas, som var 
faglærere. Asbjørn er stadigvæk min faglærer. Og så gik det 
faktisk meget godt. Jeg stoppede med at ryge hash. Jeg gik i 
misbrugscentret, hvor jeg fik noget hjælp. Men jeg stoppede 
der, omkring da jeg blev 18 år. Bagefter var det ved egen 
hjælp, at jeg stadig ikke røg. Jeg gad simpelthen ikke at være 
sløv mere. Og Asbjørn har hjulpet mig med at holde fast. 
 
Var det svært? 
Ja, det var rigtig svært i starten. Jeg havde både svede- og 
rysteture. Og mit humør var præget af temperament. I en 
periode drak jeg en del øl som en måde at trappe ned på. Men 
det behøver jeg ikke mere. Jeg kan godt stadigvæk være lidt 
sløv om morgenen, men min mor vækker mig heldigvis, inden 
jeg skal i skole.  
 
Hvordan er det at gå fra at være den, der ikke har styr på 
tingene til at være den, der har styr på det meste? 
Det er en dejlig følelse at være en del af sjakket. Nu er jeg en af dem, der godt kan gå forrest og 
tage opgaverne selv. Der er altid opgaver at gå i gang med på fagtemaet. Og så har vi et godt 
sammenhold. Vi passer på hinanden og hjælper hinanden. og vi har det sjovt. Det er ligesom en lille 
familie.  
 
Hvad er det bedste ved arbejdet på dit fagtema? 
Jeg vil gerne arbejde med træ. Jeg har ikke nogen favoritter i træsorter. Jeg kan lide dem alle 
sammen. Jeg kan bedst lide de lidt større opgaver. Vi har f.eks. lige lagt to rum sammen på skolen, 
så de kunne blive til et godt klasselokale. Vi skulle egentlig bare tage en væg ned. Men så skulle 
loftet også justeres, og vi skulle sætte troldtekt-plader op, og der skulle bygges pænt op. De der lidt 
større opgaver er de bedste. 
 
 

Faglærer Asbjørn og Kristian 

http://www.fgufyn.dk/
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Hvornår stopper du på FGU, og hvad skal du så? 
Jeg skulle egentlig have gået her indtil jul. Men jeg er klar til at komme videre. Jeg står på venteliste 
til tømreruddannelsen på SDE, så jeg starter nu her i august eller til oktober – lige så snart, der er 
plads derinde. To af mine kammerater fra holdet starter også efter sommerferien, så vi kan 
forhåbentligt følges ad. Jeg har en mulig læreplads ikke så langt fra, hvor jeg bor, så jeg håber også, 
at den del falder på plads snart. Både Asbjørn og min vejleder på skolen hjælper mig med det. 
 
Er du klar til at komme videre? 
Ja! Jeg ved, hvad jeg kan, og hvad jeg skal lære. Og jeg kan godt holde mig fra hash. Det er jeg 
færdig med. Så vil jeg hellere drikke en øl. Men jeg skal være klar i hovedet, så jeg kan gennemføre 
min uddannelse. 
 
Vil du anbefale andre unge at gå på FGU? 
Ja, helt sikkert. Man får den hjælp, man skal bruge. Og hvis man har det lidt svært, så får man bare 
lidt mere hjælp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
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.  
 

Kristian anbefaler andre unge at gå på FGU. "Man får den hjælp, man skal bruge. Og 
hvis man har det lidt svært, så får man bare lidt mere hjælp," siger han. 

http://www.fgufyn.dk/
https://www.facebook.com/FGU-FYN-Nordfyn-104158270997116
https://fgufyn.dk/forside/skolerne/nordfyn/

