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Efteråret er over os, og FGU FYN Nordfyn er fuld af travlhed. Godt 100 elever har deres daglige 
gang på skolen, hvor fokus hver dag er på elevens fremmøde, trivsel, læring og progression. 
 
Læring 
Skolens kerneopgave er elevens læring. Men 
hvad gør man så, hvis ikke alle eleverne skal 
lære det samme på samme tid? 
 
På FGU FYN Nordfyn går vi med den enkelte 
elev og søger hele tiden sammen med eleven 
svaret på spørgsmålet: "Hvad er næste bedste 
skridt for, at du kan lære det, du skal?" 
 
Den Forberedende GrundUddannelse 
arbejder med elevernes faglige, personlige og 
sociale udvikling. Men der er forskel på at 
planlægge læring for Lise, som er på skolen 
for at blive bedre til matematik, og at forberede 
læring for Ole, som er på skolen for at lære at 
komme i skole, selv om det er svært, når hans 
angst spænder ben. Og så er der Anders, som 
er på skolen for at lære at bruge sine 
ordblindehjælpemidler. Og der er Hans, som 
er på skolen for at blive afklaret om, hvilken 
uddannelse han skal vælge. Og der er Anna, 

som er blevet mobbet hele sin tid i grund-
skolen, og som er på skolen for at arbejde med 
sin selvtillid. Og der er Peter, som vil være 
bager, men som skal lære noget om 
arbejdstempo og mødestabilitet. 
 
De er alle elever i FGUs målgruppe, og der 
skal være plads til dem alle. Det fordrer, at vi 
har en rummelig skole, hvor differentiering er 
en naturlig del af skoledagen, og hvor 2 elever 
måske godt kan gå på samme hold, men deres 
skoledag ser forskellig ud. Det fordrer en 
professionel stab af undervisere, der er parate 
til at hekse for at få hverdagen til at gå op og 
samtidig sikre læring for den enkelte. Det 
fordrer også en åben kommunikation, så alle 
med tilknytning til skolen forstår projektets 
kompleksitet. Og det kræver samarbejds-
partnere, der bakker op og bistår med hver 
deres kompetence.  Alt det har vi på FGU FYN 
Nordfyn, og derfor lykkes vi i fællesskab og 
sammen med eleverne om deres læring.

 

 
Åbent Hus  
Fredag d. 19. november kl. 14-18 holder vi Åbent 
Hus på skolen.  Her byder vi velkommen, og der er 
mulighed for at opleve, hvad eleverne lærer her. 
Samtidig holder vi julemarked, hvor eleverne 
sælger deres produktioner fra holdene. Der vil 
være salg af juledekorationer og adventskranse, 
metalstjerner- og hjerter, tapasbrædder m.m., og 
man kan også købe sit juletræ på dagen.  
 
Til børnene bliver der arrangeret småkagebagning 
og ansigtsmaling, og man kan prøve skolens 
Virtual Reality-briller. Der vil være salg af gløgg og 
æbleskiver, varm kakao og grillpølser, så man kan 
nå aftensmaden også. Skolen inviterer alle 
samarbejdspartnere og naboer samt elevernes 
familier på besøg, og vi glæder os til at få en dejlig 
eftermiddag sammen og byde julen velkommen. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.fgufyn.dk/
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Nyheder fra skolen 
 
Kombinationsforløb 
Kombinationsforløb er undervisningsforløb, der indeholder elementer fra kompetencegivende 
ungdoms- og arbejdsmarkedsuddannelser. 
Formålet med kombinationsforløbene er at 
bygge bro mellem forskellige skoleformer samt skabe en glidende og individuelt tilrettelagt 
overgang særligt til erhvervsuddannelsessystemet og eventuelt de gymnasiale uddannelser.  
I ugerne 44 og 45 vil 48 elever fra skolen deltage i kombinationsforløb på ungdomsuddannelser. 
Ugerne vil give eleverne en god indsigt i, hvordan deres kommende drømmeuddannelser er 
skruet sammen, og det vil hjælpe eleverne til at vælge den rigtige uddannelse for dem. Vi følger 
eleverne under forløbet, og vi arbejder sammen med ungdomsuddannelserne om at skabe 
sammenhæng mellem elevens forløb og undervisningen på hjemskolen. 
 
Valg 
De kommende valghandlinger er omdrejningspunkt for mange aktiviteter på skolen. Vores elever 
lærer om by- og regionsråd, om politik og holdninger, om debatteknik og argumentanalyse – og de 
debatterer lystigt i undervisningen. Flere af vores elever er interviewet af TV2 Fyns Bemærk-
redaktion. Det kan du bl.a. se her. Desuden vil elever fra skolen være at finde ved diverse 
valgarrangementer. 
 
Naboskab 
Vi har byggerod på den ene side af bygningen, og vi mangler p-pladser. Men der er en god 
forklaring. Vores gode nabo, SuperBrugsen, er ved at udvide, og de har derfor fået lov at låne 
vores p-pladser til skurvogne og håndværkere. Naboen kvitterer med kage til elever og 
medarbejdere om onsdagen, og det bliver taget godt imod. Projektet bringer os også sammen på 
andre områder. En af vores elever har netop fået en EGU-aftale som gourmetslagter hos 
SuperBrugsen. Vi glæder os til at følge samarbejdet, og vi siger tillykke til begge parter.  
 

 
Udslusning 
I forbindelse med sommerferien har 
institutionen samlet set udsluset 104 elever. Vi 
har netop fået tilbagemelding fra UUO. 100 af 
eleverne er i uddannelse eller beskæftigelse. 
Det vidner om, at eleverne kommer godt 
videre fra FGU, og det er vi både stolte over 
og glade for på elevernes vegne. 
 
De gode resultater er som altid et resultat af 
en fælles indsats. Både eleverne, skolens 
medarbejdere, KUI, UUO-vejledere, 
sagsbehandlere og elevens øvrige netværk 
har en del af æren for, at eleverne kommer 
godt videre i uddannelse eller beskæftigelse. 
Når vi arbejder sammen med og om den unge, 
så lykkes vi. 
 
Jeg vil gerne takke alle vores samarbejds-
partnere for vores gode og konstruktive dialog 

om vores fælles unge. Når vi arbejder 
sammen 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 

Skolens juletræ sidste år. Hvordan mon det bliver i år? 

http://www.fgufyn.dk/
https://www.instagram.com/p/CVfsrN_K8LT/?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR3w7nff3-lOz9J7gfheg6ta6hI409Zaw6ZIzoaK7EsnEuTXNdMatAx86IY
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Fra lunefuld teenager til udlært mediegrafiker 
 
Freja Skjold Madsen har netop færdiggjort sin uddannelse som mediegrafiker som FGU-baseret 
erhvervsuddannelse – eller FGU-lærling. Men det lå ikke altid i kortene, at Freja skulle gennemføre 
den uddannelse. Her kan du læse hendes historie. 
 
Hvor længe har du gået på FGU? 
Jeg har gået på skolen i alt i ca. 4½ år. Jeg startede i 2017 som produktionsskoleelev på det, der 
hed Medieværkstedet. Da FGU kom i 2019, kom det til at hedde Kommunikation og medier. 
 
Hvad skulle du lære på FGU? 
Jeg var egentlig droppet ud af gymnasiet. Jeg havde nogle 
private problemer, og jeg havde det ikke særlig godt. Jeg 
vidste ikke, hvad jeg så skulle. Jeg vidste, at jeg ikke var 
klar til en videregående uddannelse endnu. Men jeg blev 
nødt til at finde ud af, hvad det så skulle være. Det 
videreudviklede sig derfra. 
I starten kunne jeg ikke så meget teknisk. Min faglærer, 
René, havde nogle krav og rammer, der skulle overholdes. 
Så jeg startede med det grafiske arbejde. I starten kunne 
jeg ikke åbne et eneste Adobe-program. René lærte mig 
først det grundlæggende i programmerne, og så fandt jeg 
ud af, at jeg kunne bruge programmerne kreativt. Jeg har 
altid været kreativ, men jeg troede ikke, at det jeg kunne, 
kunne bruges til noget. En dag tog jeg med mine forældre 
til uddannelsesvejledning på SDE, hvor jeg hørte om 
uddannelsen til mediegrafiker. Næste dag sagde jeg til 
René, at jeg ville være mediegrafiker. Han sagde, at det 
kunne jeg ikke! Som mediegrafiker skal man virkelig 
brænde for det for at nå sine mål. Det er en hård 
uddannelse. Jeg blev rigtig gal, og jeg kan huske, at jeg 
tænkte: ”Jeg skal vise ham!” 
Så jeg gik i gang med at øve mig. Jeg øvede og øvede. 
Og efter ca. 4 måneder var jeg blevet dygtig nok til, at 
René tog mig som lærling! 
Så det var rigtig provokerende af René at sige sådan. Men han havde jo ret. Jeg gjorde kun ting 
halvhjertet inden da, og jeg var ikke mødestabil, for jeg havde det ikke så godt med mig selv. Men 
han fik mig til at se, at jeg måtte ændre i mit mindset. Jeg blev nødt til at gøre mig mere umage. 
 
Hvad er det bedste, du tager med dig fra FGU? 
Årh, der er mange gode ting. Men det bedste var at have en lærer og nogle vejledere, der har holdt 
ved. De gav aldrig op på mig. Hvis jeg ikke havde fået den hjælp, som de gav mig, havde jeg givet 
op. Alt personalet og ledelsen på skolen har givet mig hjælp – og uden dem havde jeg ikke nået mit 
mål. 
 
Hvornår stopper du på FGU, og hvad skal du så? 
Jeg blev udlært d. 14. oktober, så jeg er lige stoppet. Nu har jeg fået arbejde ved et tøjfirma, der 
hedder Liberté Essentiel i Kolding. Jeg har haft nogle praktikforløb der, og jeg har fået mere og mere 
ansvar. Nu arbejder jeg her på fuld tid. Jeg skal stå for al virksomhedens grafiske materiale. Jeg skal 
både fotografere produkter og lave modelfoto, og jeg står for hjemmesiden. Jeg tager mig af alt det 
grafiske, der påvirker brandidentiteten for firmaet.  

Freja med faglæreren René. 

http://www.fgufyn.dk/
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Vil du anbefale andre unge at gå på FGU?  
Ja, selvfølgelig. Det er et sted, hvor der bliver taget hånd om 
dig. Folk vil dig det bedste. Når hele verden er imod dig, 
tager de imod dig på FGU og hjælper dig. Alle på skolen vil 
hjælpe dig. Måske er FGU særligt til dem, som har brug for 
en ekstra hjælpende hånd. Det har jeg i hvert fald fået. Jeg 
blev aldrig overladt til mig selv. Der er altid en der har hevet 
mig op 
En særlig tak til min lærer René og min vejleder Connie. De 
har virkelig gjort et stort indtryk på mit liv. Jeg kommer aldrig 
til at glemme dem. Uddannelsesmæssigt skylder jeg dem alt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
 

Freja til dimission. Hun afsluttede sin 
svendeprøve med et flot 10-tal! 

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

