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Med Kyndelmissen vel overstået titter forårsbebuderne nu frem på FGU FYN Nordfyn. Dagene bliver 
længere, og vi må nu være sammen med hinanden igen på tværs af hold – og uden mundbind. 
Corona var hård ved skolen i denne omgang, men vi er igennem det værste, og vi glæder os over, 
at foråret er på vej. 
 
Den ulige vej 
Hvad er det egentlig for nogle unge menne-
sker, I har gående på jeres skole? Dette 
spørgsmål mødes vi ofte af. Og spørgsmålet 
er fuldstændig legitimt, for man kan godt 
komme i tvivl, når man bare sådan går forbi 
ude på vejen og kigger ind ad vinduerne. 
 
På papiret er målgruppen måske relativt nem 
at beskrive. Det er unge under 25 år, som af 
den ene eller den anden grund ikke går den 
lige vej gennem uddannelsessystemet. De 
kommer til FGU for at arbejde med deres fag-
lige, personlige og/ eller sociale udfordringer.  
 
Men det er den overordnede beskrivelse. I vir-
keligheden er det rigtige mennesker, der alle 
kommer for at lære noget forskelligt. Karl er 
her for at lære at anvende hjælpemidler til den 
ordblindhed, han har kæmpet med at accep-
tere. Line er her for at lære at dividere, så hun 
kan komme videre med at dygtiggøre sig i ma-
tematik. Joakim er her for at lære at stå op om 
morgenen og blive mødestabil. Samtidig skal 

han passe sin misbrugsbehandling. Vicky er 
her for at finde ud af, om hun skal videre på 
EUD eller HF, og Mikkel skal finde ud af, om 
han vil være smed eller tømrer. Tina skal lære 
at være på en skole, hvor hun skal kunne flere 
og flere ting selv, samtidig med at hun får 
hjælp til at tackle sin angst. Josefine fik aldrig 
taget sine eksamener i grundskolen, så hun er 
her for at opnå adgangskravene til sin drøm-
meuddannelse som frisør. 
 
Samtidig med at de finder hver deres vej, skal 
de opleve en skole med et fællesskab, hvor 
der er rart at være, og hvor de hver dag kan 
se, at de faktisk lærer noget og tager det næ-
ste skridt på vejen. De har alle drømme, og vi 
skal hjælpe dem med at tegne kortet, så de 
kan nå målene. Og så er de forskellige, og de 
lærer og modnes i forskelligt tempo. Det er vo-
res unge på vores skole. De er modige, og de 
knokler, og de udvikler sig. Hvad gør det så, at 
de går den ulige vej? De er alle på vej. 

 
 
Kombinationsforløb 
I ugerne 9 og 10 ligger forårets kombinationsforløb, hvor vores elever får mulighed for at deltage i 
en uge eller 2 på ungdomsuddannelserne og erhverve sig realkompetencer og en ægte indsigt i, 
hvad der sker på de skoler, de drømmer om at gå på. 
 
I år kan vi se, at der er stor efterspørgsel blandt vores elever for at opnå et hygiejnebevis. Det udby-
des i kombinationsforløbene af AMU-Fyn. Det er særligt vores elever på fagtemaerne Mad og ernæ-
ring og Omsorg og sundhed, men også andre elever melder sig til kurset.  
 
Hygiejnebeviset er både en måde at stifte bekendtskab med branchen på og snuse til teoridelen. 
Men et hygiejnebevis kan også hjælpe eleverne til at få et fritidsjob eller til at gå i beskæftigelse. 
Vi er glade for, at vores elever er nysgerrige på verden og ønsker at opnå kvalifikationer, så de kan 
arbejde videre hen imod deres drømme om uddannelse eller beskæftigelse. 

 

 
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/
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Åbent Hus 
Torsdag d. 24. februar kl. 14-18 holder vi Åbent Hus 
for kommende elever og deres forældre, nuværende 
elever og deres forældre samt alle skolens samar-
bejdspartnere. Alle skolens elever arbejder på deres 
hold og viser den skolehverdag frem, som kendeteg-
ner FGU. Der vil være produktion på fagtemaerne 
med både helhedsorienteret undervisning og kerne-
stofundervisning. Desuden vil der være ordblindeven-
lig undervisning og SPS-instruktion.  
 
Skolen er vært ved en kop kaffe og hjemmebagt kage. 
 
Elever, undervisere og vejledere står klar til at svare på spørgsmål. Vi glæder os til at åbne dørene 
for alle vores gæster. 
 
 
Forældreudtalelse 
Vi har fået denne hilsen fra Elisabeth, som er mor til Ea. Ea er PGU-elev på Kommunikation og 
medier, og hun er startet i januar. 
Elisabeth skriver: 
 
”Vi er så glade for, at Ea er landet hos jer. På bare den første måned ser vi en gladere pige, som 
hviler mere i sig selv.  
 
Ea trives rigtig godt på skolen; bl.a. fordi det ikke er traditionelt røv-til-sæde-undervisning fra 8 til 15 
hver dag. Men hun får også lov til at være kreativ. At undervisningen tager afsæt i hendes egne 
interesser og på hendes individuelle niveau gør, at hun ikke konkurrerer med de andre elever, men 
hun kan holde fokus på sig selv. På den måde får hun en masse succes med sig i stedet for neder-
lag.  
 
Ea trives rigtig godt på FGU, hvor der er forudsigelighed og fokus på den enkelte elev og deres 
forskelligheder.  
 
Ea kunne godt være kommet i den traditionelle 10. klasse, men hun havde meget mere brug for at 
komme ud og bruge sine hænder og samtidigt få en mere målrettet undervisning i de ting, hun har 
svært ved, frem for at få et fuldt pensum. Vi ikke i tvivl om, at Ea får bygget så meget selvtillid på 
FGU, at hun er fuldt rustet til at gennemføre sin HF, når hun vælger at starte på den.  Samtidig har 
hun fået snust til et fag, som hun uden tvivl kunne have evner indenfor.  
 
Med venlig hilsen 
Elisabeth  
 
PS: Ea er enig i det ovenstående.” 
 
Vi er meget glade for den positive tilbagemelding, som vi synes for-
tjener at blive delt. 
 
 
 
 
 

http://www.fgufyn.dk/
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Besøg af Videnscenter for Automation og Robotteknologi 
D. 19. januar havde vi på skolen besøg af Vi-
dencenter for Automation og Robotteknologi, 
som er bosat på Syddansk Erhvervsskole. De 
besøgte vores elever på fagtemaerne Industri 
og Motor og mekanik, som vi samlæser. 
 
Eleverne arbejdede med at programmere ro-
botter, og der blev også arbejdet med Lego 
Mindstorm-robotter, som programmeres med 
samme programmeringssprog, som Dobot-ro-
botter programmeres med.  
 
Der blev fløjet med både små og store droner, 
og eleverne fik tilegnet sig droneteori, så de for 
kr. 30 kunne gå hjem og tage et A1 dronecer-
tifikat, som giver dem lov til at flyve med de 
"små" droner.  
 
Der var også tid til leg, da eleverne fik mulig-
hed for at kaste sig over skolens Virtual Rea-
lity-briller og afprøve forskellige programmer. 
 
Det er herligt at give eleverne en god oplevelse med teknologi. Det var både megasjovt og lærerigt, 
og eleverne glæder sig til at vi inkorporerer mere af det i undervisningen på de to fagtemaer. 
 
 
Udslusning 
I forbindelse med juleferien har vi sagt farvel til 
flere af vores elever. 6 af dem har vi sendt vi-
dere på uddannelse – her er 1 elev startet på 
HF, og 5 elever har valgt EUD-vejen på hhv. 
teknisk skole og Social- og Sundhedsskolen.  
 
2 elever er overgået til beskæftigelse hos hhv. 
GLS Express og Kims. Desuden har vi startet 
2 elever op som EGU-elever. 
 
Vi er meget stolte af vores elever og de resul-
tater, de har opnået, mens de har været på 
FGU. Vi ønsker dem alle god vind fremover og 
glæder os over deres succes. 
 
Samtidig er vi taknemmelige for det fremra-
gende samarbejde, vi har med såvel KUI, UU-
vejledere, sagsbehandlere m.m. samt ikke 
mindst eleverne selv og deres bagland. Det er 

fordi, vi arbejder sammen om at finde og træde 
næste bedste skridt for og med eleven, at vi 
lykkes i fællesskab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sally Strate 
Skoleleder 

 
 

http://www.fgufyn.dk/

