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Lysenes fest nærmer sig, og julestemningen breder sig på FGU FYN Nordfyn. Elever og lærere 
kan se tilbage på et herligt år med masser af læring og gode oplevelser. 
 
Basis 
På vores Basis-hold har vi muligheden for at 
tilrettelægge elevernes undervisning   individu-
elt og fleksibelt. Det har vi i de forgangne må-
neder i stor udstrækning gjort brug af, når vi 
har flyttet dele af undervisningen ud til to af vo-
res samarbejdsvirksomheder, Larsen A/S og 
Alex Andersen Ølund A/S.   
 
Undervisningen har været tilrettelagt rundt om 
den ordinære produktion på virksomhederne. 
Men elevernes undervisning har handlet om 
arbejdsplads-, samarbejds- og erhvervslære. 
Eleverne har arbejdet med arbejdstempo, ud-
holdenhed og evnen til at modtage en instruk-
tion, og de har fået både branchekendskab og 
-afklaring. 
 
En elev udtalte: ”Nu ved jeg, hvad det vil sige 
at tjene en timeløn.” Det er netop den overve-
jelse, der kommer til at danne grundlag for vo-
res videre arbejde med eleven. For når vores 

elever når en ny erkendelse, skal vi være pa-
rate til at hjælpe dem med at tage næste bed-
ste skridt på deres vej mod uddannelse eller 
beskæftigelse. 
 
På FGU arbejder vi med elevens faglige, per-
sonlige og sociale kompetencer. På Basis er 
det især de to sidstnævnte, vi har i fokus. Vi 
ved, at de danner det fundament, der er nød-
vendigt for, at eleven kan tilegne sig noget fag-
ligt. Derfor omhandler undervisningen på Ba-
sis også emner som mødestabilitet, selvstæn-
dighed, personlig sundhed samt læredygtig-
hed. Vi ser, at eleverne profiterer af vores fo-
kus på de grundlæggende kompetencer, og 
det hjælper dem med til at opnå større selvtil-
lid, selvindsigt og selvværd. På den baggrund 
ser vi, at eleverne får en bredere palette af 
valgmuligheder – og de træffer mere kvalifice-
rede valg om deres videre færd. Allerede her 
er vi et godt og vigtigt skridt videre i den enkel-
tes udvikling.

 

 
Åbent Hus med julemarked 
Fredag d. 19. november slog sko-
len dørene op for naboer, samar-
bejdspartnere og elevernes fami-
lier. Eleverne viste deres skole 
frem, og der blev taget godt imod 
de ca. 200 gæster, der dukkede 
op i løbet af dagen.  
 
Når vi holder Åbent Hus, er det 
både for at give udefrakom-
mende mulighed for at se skolen 
og opleve, hvad eleverne lærer 
her. Men det er i lige så høj grad 
for at give eleverne mulighed for 
at fortælle og reflektere over, 
hvad de lærer. Vi ser, at det gør 
noget godt for eleverne. De tager større ejerskab af deres skole, læring og liv, når de får lov at vise 
frem, hvad de kan, og hvor de er på vej hen. 
 
Vi planlægger at holde Åbent Hus mindst 2 gange årligt fra næste år. Næste gang bliver i slutningen 
af februar, og det kommer I til at høre nærmere om til den tid. 
 
 
 

http://www.fgufyn.dk/
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Covid-19 
Selv om ungdomsuddannelserne ikke er 
omfattet af de igangværende Covid-19-rela-
terede hjemsendelser, så rammer restriktio-
nerne os indirekte. Flere af vores medarbej-
dere har børn i grundskolen. Vi har derfor 
set os nødsaget til at omlægge undervisnin-
gen fra fysisk til online for nogle hold.  
 
Alle elever har udvist stor forståelse for situ-
ationen og tackler udsigten til onlineunder-
visning med ro. Nogle elever har bedt om at 
møde frem i stedet, og her har vi organiseret 

kræfterne på skolen, så vi kan tilgodese så 
mange som muligt. 
 
Håndteringen af Covid-19 kræver stadig 
fælles vilje til at finde en vej; både ude i ver-
den og inde på vores skole. En stor tak skal 
derfor lyde til elever, deres forældre og bag-
land samt alle medarbejdere for til stadighed 
at insistere på at tage næste bedste skridt – 
også når der er indlagt benspænd. Det er 
lige præcis den indstilling, der gør, at vi lyk-
kes sammen med vores unge. 

 
EGU 
EGU har haft en hård start i hele landet i forbindelse med FGUs opstart. 
Derfor er vi særdeles stolte og glade over at vise, at vi har afsluttet 4 
EGU-elever i dette halvår. 
 
Martin har gennemført sit EGU-forløb ved K. Sjødahl i Søndersø, og 
Nanna har gennemført sin EGU ved Børnehuset Adamsminde i Morud. 
Jonas har gennemført EGU ved Bogense Genbrugsplads, og Kawthar 
har gennemført sin EGU ved Netto i Odense C. 
 
Vi er meget taknemmelige for det gode samarbejde med både Odense 
og Nordfyns Kommuner samt vores store netværk af samarbejdsvirk-
somheder. Det er kun i kraft af dette samarbejde, at vi kan lykkes med 
vores fælles unge. Vi ønsker derfor både de unge mennesker og vores 
partnere tillykke med resultatet. 
 
Udslusning 
I de seneste måneder har vi udsluset 5 elever 
til beskæftigelse, og vi har sendt 1 elev videre 
til EUD tømreruddannelsen på SDE. 
 
De gode resultater er som altid et resultat af et 
konstruktivt samarbejde mellem eleverne, 
skolens medarbejdere, KUI, UUO-vejledere, 
sagsbehandlere og elevens øvrige netværk. 
Alle har en andel i, at eleverne kommer godt 
videre i uddannelse eller beskæftigelse.  
Jeg vil gerne takke alle vores samarbejdspart-
nere for vores gode og konstruktive dialog om 
vores fælles unge.  

 
Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sally Strate 
Skoleleder 

 

 

 
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/

