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FGU-skolen lukker for Kommunikation og
Medier
Af  Stine Leth-Nissen  - 19. november 2020

Kommunikation og Medier er ikke længere relevant for FGU-skolen i Marslev, der i dag hører under FGU Fyn. Foto:
Arkiv 

FGU-skolen i Marslev koordinerer med de andre skoler i de fem nordfynske
kommuner, og overlader Kommunikation og Medier til dem – for til gengæld at
åbne for et nyt tema om Miljø og Genbrug, siger lederen Per Nielsen.

Fra januar lukker FGU-skolen i Marslev, tidligere produktionsskolen, sin undervisning i Kommunikation og
Medier, og skolen har derfor afskediget den nuværende lærer, og vil kaste sig over Miljø og Genbrug. Det
fortæller skoleleder Per Nielsen, der understreger, at ministeriet har ønsket en mere homogen
forberedelse til de faglige uddannelser, og at Kerteminde Kommune dermed bliver den eneste FGU-skole
med dette fokus. Kommunikation og Medier overtages fremover af Nyborg, Odense, Nordfyn eller Assens.

Ministeriet har ønsket, at skolerne repræsenterer en mere direkte vej for udsatte unge ind i
erhvervsuddannelserne.

Den afdeling, som skolen nu lukker, har et omfattende samarbejde med forskellige virksomheder og
institutioner, men det overlader man nu til de andre skoler.

Til gengæld skal skolen fremover samarbejde med blandt andre Kerteminde Kommune, og derfor har Per
Nielsen haft et arbejdsmøde med formanden for Miljø, Natur- og Teknikudvalget, for at se på “snit�ader og
hvordan vi kan berige hinanden”. Der blev diskuteret biodiversitet, recirkulation og andre relevante emner.
Ifølge Per Nielsen interesserer de unge sig stadig mere for genbrug og miljø.

Jesper Hempler bekræfter idémødet, og mener, kommunen kan få et godt samarbejde med
produktionsskolen, netop når det gælder Miljø og Genbrug.

– Jeg synes, emnet spiller godt ind i vores behov, mener Jesper Hempler, der blandt andet peger på
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muligheder for at se nøjere på biodiversitet og natur. Han peger på Nymarkskolen, hvor kommunen i
forvejen har taget fat på at skabe grøftekanter, der giver plads for biodiversiteten.

Savner de gamle lærepladser

Jutta Lundqvist Nielsen er Kertemindes repræsentant i bestyrelsen for de forberedende grunduddannelser,
FGU Fyn. Også hun synes, det nye tema er meget relevant, selv om hun savner nogle gammeldags
lærepladser til unge, der er trætte af at gå i skole.

Kerteminde Kommune sender langt færre på FGU end f.eks. Nyborg, fordi �ere går i 10. klassecentret. Det
giver mulighed for at snuse til �ere emner, inden man endeligt bestemmer sig.

– Det bliver jo stadig sværere at være ufaglært, siger Jutta Nielsen, der netop har besøgt Lindø for at tale
opstartsforløb med blandt andre Fayard. Det er et kæmpe problem, hvis vi står med en stor gruppe unge,
der ikke kan få et relevant job.
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