
Bilag til pkt. 7 – Nyt fra skolerne (lukket) 
 
Assens 
Opstart august 2021  
Efter en god start på skoleåret med herlige elever og lærere/ faglærere, som hurtigt 
vænnede sig til en ny konstitueret skoleleder, har seneste tilpasningsrunde gjort det 
noget udfordrende at insistere på glæden ved dagligt at møde på arbejde. Vi er her for 
eleverne (og hinanden), og i alt, hvad vi gør, skal vi spørge os selv: ”Hvad får eleverne 
ud af det?” I takt med at vi bliver færre og færre, oplever vi en stadig større udfordring 
med at leve op til meget af FGU-DNA’et, da det fordrer ro på bagsmækken til at øve os 
og organisere os hensigtsmæssigt for eleverne i en FGU-kontekst. 
 
Omverdenen – synlighed i lokalområdet 
Vi har et stort indsatsområde ift. vores omverden qua det faldende elevindtag. Det er 
mere end vigtigt, at vi er synlige og troværdige i alt, hvad vi gør. P.t. er der 
netværksindsatser/ -møder i gang overfor/ med især Ungeenheden, KUI, UUO og SSP, 
Udvikling Assens samt en del andre uddannelsesinstitutioner i Glamsbjerg ift. 
forventningsafstemninger og håndslag på at forsætte et godt samarbejde. 
 
Vi forsøger at være synlige i lokalområdet med tiltag som Åbent hus-arrangementer, 
Mad til mødre (Nyt: Vores fagtema Mad og ernæring kører ud med mad til udfordrede 
mødre hver torsdag jf. aftale med Assens Kommune). Vi har samarbejde med VUC om 
et vælgermøde med inviterede politikere og en aftale om udstilling af elevarbejder – alt 
fra tekster til skulpturer - i et navngivet galleri; endelig inddrager vi Assens 
Sundhedskonsulenter i et stort helhedsorienteret tiltag i uge 41 (Sundhedsugen). 
 
Internt 
Vi har indkørt nye strukturer, som skal understøtte en forudsigelighed og samhørighed i 
hverdagen: Faste god-morgen møder med eleverne, faste personalemøder, 
teamstruktur, grundskema at gå ud fra, når det ikke brydes op i projekter o.a. praksisnær 
undervisning m.m. 
Vi samlæser hold, øver os på co-teaching, laver nye skemaer, ligesom vi låner 
undervisere fra hhv. Kerteminde og Nordfyn, som sikrer, at vi stadig kan udbyde den 
fulde HF-fagpakke samt DSA, som lovet overfor bl.a. KUI. 
 
En lærer stadig langtidssygemeldt, og en er så småt på vej tilbage. Vi har søsat et i 
detaljer beskrevet BASIS-tilbud med en tovholder, som gennemgående kontaktperson – 
et validt og fleksibelt tilbud m. fokus på den enkelte. Promoveres også som mulighed for 
rekruttering. Stærkt elevråd har konstitueret sig med medlemmer fra alle fagtemaer samt 
AGU. Stenhårdt fokus på fastholdelse samt professionel dokumentation. 
 
Det er således klart med skyldigt hensyn til indledende bemærkninger, at vi bruger 
meget energi i hverdagen til at få tingene til at hænge sammen for os selv og for 
eleverne, og ofte bliver opgaverne ikke færdiggjorte med den kvalitet, vi gerne vil levere, 
inden den næste opgave trænger sig på, ligesom selve evalueringen af et givent projekt 
ofte nedprioriteres. 
 
Newsletter via FB-profil 
Den gode historie i billeder og tekst – oftest elevarbejder.  
 
Kerteminde 
Jeg vil gerne starte med at udtrykke glæde over, at alle Coronarestriktioner er ophævet 



og vi igen har en hverdag, hvor eleverne oplever relationer, læring og fællesskab. 
Fantastisk efter mange måneder med forskellige begrænsninger, som har påvirket 
eleverne på mange forskellige måder.  

FGU FYN Kerteminde har desværre været nødsaget til at lukke fagtemaet Jordbrug, 
skovbrug og fiskeri. Der har gennem tid ikke været tilstrækkelig elevsøgning til 
fagtemaet. De elever som er på fagtemaet på nuværende tidspunkt, vil får mulighed for 
overflytning til Jordbrug, skovbrug og fiskeri i Odense eller optagelse på andet fagtema 
på skolen i Kerteminde. En elevnedgang på skolen i Kerteminde må dog forventes. 

I slutningen af august havde vi vores årlige fællesmøde med UU Odense på skolen i 
Kerteminde. Det er altid godt for samarbejdet at mødes og tale enigheder og uenigheder 
igennem med hinanden. Et velbesøgt møde med mange vejledere og ledelsen fra UU 
Odense.  

FGU FYN Kerteminde er i september måned påbegyndt et samarbejde med SSP 
Kerteminde, hvor vi understøtter hinandens arbejde med unge, som er i en særlig udsat 
situation. Vi tror på et konstruktivt samarbejde.  

 
Nordfyn 
Den seneste tilpasningsrunde 
Der er ingen tvivl om, at den seneste tilpasningsrunde er hård for skolen. Vi afgiver en 
dygtig almenlærer til en søsterskole, og de resterende almenlærere skal deles om de 
opgaver, det efterlader. Opgaverne vil naturligvis ikke kunne løses på samme måde, og 
nogle opgaver må vi opgive at løse. Vi laver nye skemaer og rokerer rundt på 
opgaverne. Vi vil i sagens natur ikke kunne opretholde samme kvalitet i tilbuddet om 
almenundervisning, men vi kan med nød og næppe dække de 8 almenfag ind, så 
eleverne får tilbud om undervisning i de fag, de har behov for. Alle arbejder hårdt for, at 
eleverne for den bedste almenundervisning muligt under de rammer, vi nu har. 
Vi samlæser de to fagtemaer Motor og mekanik samt Industri til udgangen af året. Vores 
første erfaringer med samlæsningen er positive, og eleverne får en bredere indgang til 
fagene, da de er beslægtede. Det er helt sikkert køretøjerne, der trækker eleverne til 
huse. Men arbejdsområderne indenfor Industri vækker også elevernes nysgerrighed, og 
der er bedre og bredere udslusningsmuligheder her. Dette er et vigtigt 
opmærksomhedspunkt for os. 
 
Elevråd 
Efterårets elevråd har konstitueret sig selv. Maria fra AGU er valgt til formand, og Ayham 
fra Basis er valgt til næstformand. De to skal sammen med resten af elevrådet i 
samarbejde med skolen arbejde for, at vi får skabt den bedst tænkelige skole med 
læring, trivsel og fremmøde i fokus. 
https://www.facebook.com/104158270997116/photos/a.160805108665765/5822176198
57843/. 
 
Besøg af Bemærk-redaktionen  
Tv2fyns Bemærk-redaktion har lagt vejen forbi skolen for at tale med vores skønne 
elever. Redaktionen besøger forskellige ungdomsuddannelser i forbindelse med det 
kommende kommunal- og regionsrådsvalg. Eleverne skulle færdiggøre sætningerne: 
• “Vi burde snakke mere om ..”   
• “Jeg savner i min by, at ..”   
• “Det fedeste ved min by er ..”  
• “Jeg synes ikke, at politikerne forstår ..”  
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Vores elever stillede op med svar på tiltale, og indslagene vil blive vist på tv2fyn i ugerne 
op til valget. 
 
Hver uge slår vi historier op fra skolens hverdag på vores Facebookside. Tak til de af 
skolens bestyrelsesmedlemmer, der ofte giver sig tid til at like, dele og kommentere 
opslagene. Det er med til at skabe positiv opmærksomhed om FGU FYN Nordfyn. 
Fremadrettet ønsker vi at synliggøre os mere på gratis SoMe-tjenester, hvis vi kan finde 
ressourcer til det. 
 
Nyborg 
Opstart efter sommerferie - Fremskudt Ungerådgivning 
Vi udskrev over 50 elever før sommerferien, heldigvis langt de fleste til positiv 
udslusning. Det har så også den konsekvens, at vi startede skoleåret op med et lavt 
elevtal. Vi har i denne periode samlæste flere fagtemaer.  
Den kommunale ungeenhed har udarbejdet et tillæg til samarbejdsaftalen mellem FGU 
Nyborg og KUI Nyborg - Fremskudt Ungerådgivning. KUI vil fremover have 
ungerådgivere og unge-psykolog fysisk til stede på FGU 4 dage om ugen. De ønsker 
med denne fremskudte Ungerådgivning på FGU Nyborg at styrke dialogen og 
samarbejdet omkring de unge på FGU, som har behov for vejledning, rådgivning og de 
vil agere, som koordinator ift. støtte fra andre afd. i kommunen, eksempelvis 
Rusmiddelcentret, Sundhedsafdelingen m.fl. I dette tætte samarbejde vil KUI 
målgruppevurdere ca. 50 unge, som pt. er i jobcenteret regi. 
Ungerådgiverne vil derud over afholde jobcafe og deres borgersamtaler her. 
Denne ordning glæder vi os meget til, på den måde bliver samarbejdet tæt, og vejen for 
støtte til den unge bliver kortere.    
 
Elevråd 
Efterårets elevråd har konstitueret sig selv efter et kampvalg, hvor 4 elever gerne ville 
byde ind på formandsposten. De 4 kandidater lavede salgs tale for dem selv og valget 
endte med at Jonas fra mad og ernæring blev valgt til formand, og Sasja fra omsorg og 
sundhed som næstformand. Første opgave som elevrådet ønsker at arbejde med, er 
fællesskabet efter Corona. Derud over vil de gerne være nysgerrig på hvordan elever 
lærer bedste, hvad skal der til for at det er den ”fedeste” skole at gå på.   
 
Basis i Nyborg  
På Basis arbejder vi med 4 forskellige læringsmetoder, samt evaluering. 
De 4 læringsmetoder, kan der skrues op og ned på, så det kan tilpasses den enkelte 
elev. På Basiscirklen kan både elev og underviser følge tydeligt med, hvor eleven er 
henne i progression og hvor langt eleven er for at nå målet, stort som lille, samt i Basis 
projektet får eleven et individuelt læringsdesign, som er sammensat af de forskellige 
fags læringsdesign. 
 



 
 
  

Følg gerne FGU FYN Nyborgs facebookside, hvor vi hver uge slår historier op fra 
skolens hverdag. 

 
Odense 
Artikel i Fyens Stiftstidende 
Lige inden vi gik på sommerferie kom en god artikel i Fyens Stiftstidende, som 
synliggjorde den flotte udslusning og eleveksempler, som viste medarbejdernes 
engagerede og kvalificerede arbejdsindsats. Jf. vedhæftet,  

Efter sommerferien med nye og gamle elever  
Vi har fået en del nye elever efter sommerferien og læringsfællesskaberne har på 
forskellig vis haft introdage eller uge. Her har det pædagogiske personale sørget for at 
gamle såvel som nye elever blev introduceret til rammer, kultur, planer og hinanden. Det 
er vigtigt for os, at eleverne har det godt, trives og derved har de bedste forudsætninger 
for læring. Introerne var dels på skolen og mange var også i Odense by og havde 
aktiviteter. 

Bredt udbud 
Alle fagtemaer og spor har søgning. 

Besøg af UUO 
Den 17. august var 25 UUO-vejledere på besøg og kom rundt på hele skolen og fik 
præsenteret forløb, målgrupper og aktiviteter. UUO har efterfølgende udtrykt stor ros for 
arrangementet, de satte pris på at komme ud og se, hvor undervisningen foregår og 
møde dygtige undervisere. UUO er klar over, at det har været en svær start for FGU og 
oplever nu, at vi har styr på det. 

Samarbejde med politi og SSP  
Der har været observationer af uønsket trafik og aktivitet, så vi har haft besøg af politi og 
SSP-medarbejdere. I et flot samarbejde med medarbejderne er det bremset op. En klar 
udmelding til eleverne om, at vi ønsker en god og tryg skole og ikke ønsker salg af 
stoffer mm. 

Elevråd 
Der er etableret elevråd på FGU FYN Odense, og det er kommet godt fra start. Der 
prioriteres elevdemokrati i alle fagtemaerne, og diverse møder er skemalagt i faste 
strukturer, så der også sikres tid og plads til drøftelser for alle elever. Elevrådet består af 



16 engagerede elever, som har noget på hjerte i forhold til udviklingen af og rammerne 
for FGU FYN Odense. Fremadrettet vil der blive sat tid af til at mødes med 
elevrådsformænd og næstformænd fra hele FGU FYN og derigennem etablere et 
tværorganisatorisk samarbejde, hvor man kan hente inspiration, dele erfaringer og drøfte 
punkter som kan have betydning for FGU FYN som helhed. Der er lavet dagsorden til 
det første elevrådsmøde d. 17. september. Her er der blandt andet valg af formand og 
næstformand og valg af elevrådets vedtægter. Super godt stykke arbejde af alle 
involverede. 

Kapacitetstilpasning 
MEN, men men. Det, der har fyldt for medarbejderne fra før sommerferien, er det 
vigende elevtal og de konsekvenser, der måtte komme. Onsdagen efter de tjenstlige 
samtaler tirsdag, holdt Linda og Vibeke, som skolen har kultur for, møde med de fem 
team på skift og en opsamling sidst på dagen med Skoleudvalget. Her blev det besluttet, 
at Skoleudvalget ønsker, at bestyrelsen får formidlet medarbejdernes oplevelser – kort, 
for medarbejderne havde mange kommentarer. Det er 6. fyringsrunde og det er hårdt for 
de påtænkt opsagte, dem der skal flytte, dem der er tilbage og eleverne. Det kan ikke 
undgås, det får indflydelse på eleverne. Medarbejderne er frustrerede, kede af det og 
vrede. Mange spørgsmål og undren over især flytningerne. Medarbejderne ønsker ro og 
mulighed for helhedsorienteret undervisning og oplever sværere og sværere vilkår for 
det. Vi er ildsjæle, som er tilbage og Skoleudvalget går forrest i at komme videre og er 
samtidig lettet over nu at vide, hvordan vilkårene er. 

Medarbejderne i FGU FYN Odense vil meget gerne invitere bestyrelsen på besøg i FGU 
FYN Odense. 
 

 


