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SKOLESTART
9. august var første dag på job efter sommerferien, 
og alle mødte op for at få de sidste aftaler på 
plads, inden eleverne ramte skolen dagen efter. 

Der var programmer for de nye såvel som for 
de ”gamle i gårde” med bl.a. vurderinger for 
niveauindplaceringer i både dansk og matema-
tik samt ordblindetest. Hurtig respons = hurtig 
hjælp. Hurtig hjælp = godt i gang. Godt i gang = 
halvt fuldendt.

Dette er FGU FYN Assens’ år 1 efter Inger Poulsen, 
som valgte at gå på efterløn 31. august.  
Vi tager stafetten op og arbejder på mange fronter 
i forhold til at blive den skole for vores elever, vi 
alle ønsker. Det skal være fedt at blive klogere – 
at gå i skole på FGU FYN Assens. 

Derfor gør vi os umage med at udleve FGU FYNs 
værdier om respekt, anerkendelse og faglighed 

i hverdagen, ligesom sproglig bevidsthed er et 
indsatsområde. Sproget, vi bruger, skaber som 
bekendt vores hverdag. Eleverne skal føle, de 
bliver set – at de hører til, og det er en fælles 
indsats, som især vores elevråd har en vigtig 
andel i.

Det er vigtigt for os at skabe forudsigelighed 
i hverdagen for vores elever, så de ved, hvad 
de kan forvente. Vi lægger derfor en synlig 
struktur for hver dag i et grundskema, som 
en gang imellem kan brydes op i målrettede 
praksisfællesskaber på tværs af hold. P.t. er det 
små helhedsorienterede forløb, som vi lærer af 
gennem feedback fra eleverne såvel som blandt 
lærerne. Sundhedsugen uge 41 er et eksempel 
på dette.

Vores mantra for hver elevaktivitet er, at den 
skal give mening for eleverne. Virker det for 
eleverne, virker det for os.

I forhold til det faglige udbud har vi på FGU 
FYN Assens mulighed for inden for de tre spor 
at udbyde følgende:
1. AGU med fuld Hf-fagpakke
2. Fem PGU fagtemaer: 

 • Industri 
 • Byg, bolig og anlæg 
 • Mad og ernæring  
 • Handel og kundeservice  
 • Kommunikation og medier

3. EGU og et nyt Basis-tilbud.

 - tilbydes for alle dertil via KUI visiterede,  
ligesom ordblindevenlig undervisning på sigt 
skal implementeres i hverdagen.

Endelig dribler vi ind på vores netværksbane. 
Vi er i gang med at tage kontakt til alle vores 
samarbejdspartnere i Assens Kommune - ikke 
udelukkende for at afsøge nye muligheder 
for at støtte op om eleverne og fortsætte et 
udviklende og professionelt samarbejde, men 
også for at fortælle, hvordan vi på FGU FYN 
Assens ser os selv nu og i fremtiden. Det er et 
spændende arbejde og meget vigtigt med en 
gensidig forventningsafstemning – navnlig efter 
et skift i den lokale skoleledelse.

Skolens mangeårige skoleleder Inger Poulsen 
valgte at gå på efterløn i august, og d. 26/8 
var der inviteret til reception for Inger i anled-
ningen. Mange mødte op for at sige behørigt 
tak til Inger for indsatsen gennem de mange 
år, hvilket også fremgik af mangfoldige taler til 
Inger. Det var en god om end en vemodig dag.

Et 25-års jubilæum har vi haft fornøjelsen at 
fejre. Linda Andersen fra fagtemaet Handel og 
kundeservice inviterede på hygge for kolleger-
ne. Linda startede på daværende Fugleviglund 
med en systue i beskedne rammer. Det er 
således ikke helt det samme job i dag: Linda 
og Lindas elever på Handel og kundeservice 
styrer Butik Vilja – en supermoderne butik og 
et meget autentisk læringsrum for fagtemaets 
elever.

Vi har stor glæde af samarbejdet med Assens 
Ungdomsskole. Emmely fra Assens Ungdoms-
skole har været forbi og præsenteret vores 
elever for Room 4U - et eftermiddagstilbud til 
eleverne efter skoletid, hvor der er aktiviteter 
på kryds og tværs. Det er her, man kan møde 
nye som gamle venner.

D. 23/9 konstituerede vores elevråd sig. Det er 
et stærkt elevråd med medlemmer fra samtlige 
hold. De har mange gode idéer på tapetet, og 
vi glæder os til samarbejdet.

Mad til mødre er et nyt initiativ. Hver torsdag 
kører Lone og eleverne fra Mad og ernæring 
ud med mad, de har tilberedt på fagtemaet, til 
yngre mødre i et samarbejde med Sundheds-
konsulenterne fra Assens Kommune. Det er en 
vaskeægte win win for alle, og vores elever kan 
lære meget af en vigtig opgave, der er med til 
at gøre deres arbejde på fagtemaet nærværen-
de og autentisk.

Fagtemaet Kommunikation og medier produce-
re i samarbejde med Center for Kommunikation 
og Velfærdsteknologi i Odense kalendere til 
svagtseende og ældre.
Kalenderen udgives i 2 forskellige modeller og 
i 2 størrelser. Eleverne står for design af for- og 
bagside, samt datoskift. Kalenderen er til stor 
glæde for mange, og kundeskaren bliver større 
år for år.

Eleverne på Industri og Byg, bolig og anlæg 
arbejder ihærdigt på at bygge deres respektive 
fagtemaer op i den nye bygning Fredensvej 38. 
Arbejdet matcher anlægsarbejdet i det virkelige 
liv med opgaver inden for isolering, ventilation, 
og forskalling. Kurt og Christopher, de to faglæ-
rere, er med hele vejen.

Vi glæder os over at have mulighed for at tilby-
de vores elever gode match mellem det prakti-
ske og det boglige. Vores almen-lærere søger 
hele tiden efter indgangsvinkler til overbringel-
se af særfaglig læring i en fælles kontekst.

Butikken fejrede sin 7-års fødselsdag d. 11/9. 
I samarbejde med Lone Jensen fra vores Mad 
og ernæring slog de dørene op til Fødsels-
dagsfestlørdag på Fredensvej med udsalg, 
hvor kunderne kunne ose gode tilbud. Eleverne 
fra Handel og kundeservice havde gulvet og 
kassen, og kunderne kunne efter besøget i 
butikken hygge sig i caféen, hvor eleverne fra 
Mad og ernæring serverede. Her befandt sig i 
forvejen en del ledsagende mænd, som fandt 
styrke i kaffen, mens hustruer og kærester  
huserede inde hos Handel og kundeservice. 
Vi er megastolte af vores elever – de var bare 
på og gjorde det fremragende under kyndigt 
opsyn fra Lone og Linda. 
Nu glæder vi os til Lyserød Lørdag, Støt Bry-
sterne - Kræftens Bekæmpelse, hvor vi bakker 
op om kampagnen om et af de væsentligste 
indsatsområder, vi har.

FAGLIGT UDBUD

DANSK SOM ANDETSPROG

BASIS PÅ FGU FYN ASSENS

DET SKER PÅ FGU FYN ASSENS

En anden god elevhistorie er, at samtlige  
elever fra fagtemaerne Industri og Byg, bolig 
og anlæg bestod deres §17 svejsekursus. 

Vi havde bevisoverrækkelse og både lærer og 
elever var med rette glade og stolte. 

LØST OG FAST

§17 SVEJSEKURSUS

MAD TIL MØDRE

KALENDERE TIL ÆLDRE

FREDENSVEJ 38

Uge 41: Sundhedsuge i samarbej-
de med Sundhedskonsulenterne 
fra Assens Kommune

Uge 42: Efterårsferie

Uge 44: 1/11: Arrangerer vi  
vælgermøde sammen med VUC 
Glamsbjerg.

Uge 49: 9/12: Får vi besøg af en 
søster-FGU-skole fra Varde.  
Vi fortæller om, hvordan vi ser os 
selv som FGU-skole – hvor vi  
gerne vil hen med vores elever.

Tak til samarbejdspartnere

KOMMENDE ARRANGEMENTER Som den nye knægt i klassen skal der lyde en 
stor tak herfra for den måde, jeg er blevet taget 
imod, og for den måde, jeg oplever, alle arbejder 
på – med udgangspunkt i den enkelte elev - at 
give ham og hende de bedste muligheder i 
deres videre færd. Et udtryk for denne dedikation 
for vores unge mennesker er vores positive 
udslusningsprocent på 82. Vi slipper ikke en 
elev, før der er én til at tage imod.

Tak for samarbejdet 
hele vejen rundt.

Med venlig hilsen

Michael Boÿe Hvorslev,
Konstitueret Skoleleder

Vores nye tilbud Basis er et forløb, som vi har 
tilrettelagt som et fleksibelt og meningsgivende  
tilbud dels til de elever, som måtte blive ind-
skrevet efter 31/8 og 31/1, dels til de elever, 
som har brug for noget særligt.

Basiseleverne har mulighed for at følge et fag- 
tema eller følge AGU. Der er planlagte forløb 
omkring Almindelig Daglig Livsførelse (ADL), 
som skal lære Basiseleverne at mestre en 
hverdag: Betale regninger, gennemskue kon-
sekvenser af Quicklån; der er emner som sund 
livsstil og døgnrytme samt almindelig husførelse.

På Basis har vi en tovholder på, som er i tæt 
kontakt med eleverne, og som sikrer kontakten 
til skolens lærere i forhold til udbudsmuligheder-
ne for Basiseleverne på skolen. 
Da Basiseleverne har mulighed for at følge 
undervisningen i de almene fag såvel som på 
fagtemaerne, vil forløbet også kunne tilbydes 
EGU-elever i venteposition til en praktikplads 
efter særlig aftale.

På Basis kan vi tilrettelægge et målrettet 
forløb, hvor eleven kan fokusere på enkelte 
fag, de måtte mangle - f.eks. matematik i det vi 
kalder et turboforløb.

FAGENE PÅ TVÆRS


