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FGU FYN Odense giver elever en autentisk praksisnær læring inden for Service og 
transport – en succes fra start 

 

 
 

 

FGU FYN Odense’s fagtema Service og transport er et  
meget væsentligt fagtema fordi:  
· Arbejdsmarkedet efterspørger arbejdskraft.  
· Fagtemaet har potentielt mange uddannelses- og 

arbejdspladser i sigte og branchen mangler og vil fortsat 
mangle kompetente medarbejdere i fremtiden 

· Inden for FGUs målgruppe er der unge, som matcher  
efterspørgslen og er en gruppe, som vil profitere netop af dette fagområde. 

· Fagtemaet kan få unge i uddannelse og job, som ellers har svært ved at nå dertil. 
  

Fagtemaet Service og transport samarbejder med transportvirksomheden Alex Andersen. 
Eleverne er 3 dage om ugen i virksomheden og 2 dage på FGU FYN Odense. 

 
Forløbet er kommet rigtig godt fra start. Eleverne trives, er godt fremmødende og lærer på den 
praktiske måde, som de kan lide. Alex Andersen er gået engageret ind i samarbejdet, stillet 
klasselokale til rådighed, underviser og følger op på elever fagligt, personligt og socialt.  

Læs yderligere her og se videoen (klik her) med de første indtryk.  

Kontaktperson ift. samarbejdet er vejleder Janni Anker. 

 

 

Folkeskoleelever besøgte FGU FYN Odense 
Onsdag den 29. september havde vi besøg af 31 aktive og 
glade elever fra 9. kl. fra Ejerslykkeskolen.  

Eleverne fik indblik i FGU gennem kort oplæg, aktiviteter  
på flere fagteams og en dansklektion på AGU.  

De var med til at producere lækker frokost, fik indblik i  
Handel og kundeservice ved besøg i Bilka, indblik i  
Omsorg og Sundhed ved læringsdesign og snak om  
uddannelse inden for området.  

Kendskab til diverse materialer og makiner/værktøj på Byg, bolig og anlæg og hos Industri ved 
hjælp af quiz, og på Kommunikation og medier producerede eleverne en Andy Warhol plakat 
med eget billede.  

https://fgufyn.dk/samarbejde-med-alex-andersen/
https://www.youtube.com/watch?v=TSi8WotjyKU
https://www.youtube.com/watch?v=t2roafED-hg&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=TSi8WotjyKU&t=3s


Desuden fik de en kort rundvisning ved dyrene med lærlinge som guide.  

Se videoen fra dagen, klik her. 

Det var alt i alt en meget positiv dag med en god evaluering – også med input til at gøre 
næste besøg endnu bedre. Og med til at den enkelte nu også har bedre forudsætning for at 
vælge FGU, hvis det er relevant. 

Besøgene er kommet i stand efter drøftelse med UUO vejleder om hvordan vi udbreder kendskabet 
til UUO. Endnu et produkt af godt samarbejde mellem UUO og FGU FYN. 

Næste besøg er den 27. oktober, hvor der kommer 32 elever fra 9. kl. på Odinskolen. 

 

 

 

Du kan godt – også som ordblind 

 

Den internationale ordblindeuge i uge 40, blev 
markeret på FGU FYN med et arrangement i 
Odense, for samtlige ordblinde elever i 
institutionen – 179 elever var inviteret. 

Sofie Borup fra Dysleksi Ungdom, en 
underafdeling af Ordblindeforeningen, holdt et 
oplæg om sin skolegang og at hun først blev 
testet ordblind i udskolingen, efter et stort pres  
fra forældrenes side.  

Sofie er overbevist at hun pga. sin ordblindhed er stædig og vedholdende, og at hun derfor var 
kommet igennem en HF for ordblinde. 

Da hun under oplægget trak sin studenterhue ud af en stofpose, og holdt huen i vejret, gik der et 
sus igennem de 100 tilhørere.  

Efter oplægget og frokosten var slut fangede vi et par elever på vej ud af døren.  

Ordblindevejleder: ”Hvad ta’r du med som det bedste herfra i dag?”.  
Elev: ”At man rent faktisk kan tage en HF, selv om man er ordblind!” 

Det var godt for eleverne at opleve en form for sammenhørighed med en ret stor gruppe af 
”ligesindede”, og som Sofie Borup sagde: 

”Det er så fedt at være sammen med andre, der er ordblinde – så er jeg sammen med 
nogle, der for alvor forstår, hvordan jeg har det!” 
 

 

Crossfit på skemaet 

Hos Byg, bolig og anlæg har de 2 
gange om ugen motion/idræt på 
skemaet. 

I den forbindelse har de blandt andet 
fået lavet et crossfit-trænings-
program og tilhørende lokale.  

Lokalet vil også kunne benyttes af 
andre fagområder. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=t2roafED-hg


 

 

 

 

2 gamle mænd på besøg hos 

Omsorg og Sundhed 

Hos Omsorg og Sundhed har eleverne 
haft besøg af 2 gamle mænd, Erik Mørk, 
der har været i Søværnet og Hans-Erik, 
der tidligt fik børn.  

Eleverne hilser af og til på Erik og Hans-
Erik, når de er ude og gå en tur, hvor de 
kigger lidt på skolen og hyggesnakker 
undervejs. 

Ved et besøg fortalte Erik og Hans-Erik eleverne om, hvordan deres barndom og liv har været, 
om forskellene fra dengang til nu.  

Eleverne oplevede 2 ældre herrer, der var søde og åbne omkring deres liv.  

Omsorg og Sundhed har også været ’ude af huset’, hvor 
de har besøgt det nye H.C Andersen museum og Den 
Fynske Landsby. 

Via QR-koden, er det muligt at høre 
eleverne fortælle om deres besøg i Den 
Fynske Landsby og hvad de har lært af 
besøget. 

  

På H.C Andersen Museet havde eleverne en underviser 
fra museet, som viste dem rundt, og gav dem en opgave omkring følelser i de forskellige 
eventyr, blandt andet Klods Hans.  

Eleverne synes undervisningen var rigtig god, men de var ikke så imponerede af museet, der 
endnu ikke var helt færdigt. 
 

 
Venlig hilsen 

Vibeke Nørby Mouridsen 

Skoleleder 
  

 

  
Mobil: 61209321 
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