Nyhedsbrev: FGU – VBFM, februar 2019

Ny uddannelse viser vej for
unge mellem 15-25 år
Vi er godt i gang med at skabe et stærkt og handlekraftigt FGU
(Forberedende grunduddannelse) i Vejle, Billund, Fredericia
og Middelfart kommuner. Vi vil etablere en skole, hvor vi med
opmærksom vejledning og skræddersyet undervisning viser
vej for unge mellem 15 og 25 år ind i uddannelse eller i arbejde.
Startskuddet går allerede i august 2019, så vi vil gerne løbende
dele alle de spændende ting der sker.

Vi byder velkommen til vores nye leder af FGU
En enig bestyrelse har ansat Leif Rye Hauerslev som Institutionsleder af FGU - Vejle, Billund,
Fredericia og Middelfart. Leif har en solid erfaring med ledelse og økonomi, samt stor indsigt
i pædagogik og erhvervsuddannelser, senest som uddannelsesleder på Midtbyens Gymnasium
EUX, HHX og HTX, Mercantec og tidligere på Viborg Tekniske Gymnasium, HTX og EUX. Leif er
begejstret for det nye udviklings- og opbygningsarbejde der ligger i etableringen af et nyt FGU,
og ikke mindst ser han frem til samarbejdet med nye kolleger. ”Jeg føler mig utrolig privilegeret,
og glæder mig til at komme i gang med samarbejdet med en stor flok engagerede og dygtige
medarbejdere og ledere.” I januar var han rundt på skolerne for at hilse på de nye kolleger;
”Jeg glæder mig også til at hilse på vores kommende samarbejdspartnere i de fire
kommuner her i februar.”

Kig forbi det nye kontor
Vi har nu fået etableret et kontor på Produktionsskolen
Datariet, Boulevarden 15 i Vejle til Leif Rye Hauerslev og Per
Jensen samt det administrative personale. Alle er meget
velkomne til at kikke forbi til en kop kaffe.
Vores skole skal have et nyt navn og logo - konkurrence
I den forbindelse er alle skoler, der hører under FGU i vores
område, inviteret til at give et bud på et nyt navn og logo.
Konkurrencen er allerede i gang og slutter den. 8. februar.
Vi glæder os meget til at se de forskellige forslag.
Vinderen findes på strategi- og udviklingsseminaret den 18.
februar og indstilles til bestyrelsens godkendelse i begyndelsen
af marts. Der vil være en god præmie til vinderen.

Seminarer former fremtidens FGU
• Den 5.-6. februar blev der afholdt seminar af Undervisningsministeriet for alle nye FGU-ledere i København
• Den 18.-19. februar afholdes strategi- og udviklingsseminar
for bestyrelse, ledere og medarbejdere
• Fælles udviklingsseminarrække for ledere og medarbejdere
er aftalt med UC-Syd. Første fælles dag bliver den
26. februar 2019 på Middelfart Produktionsskole
• De efterfølgende seminarer er 11. marts og 10. april
på Middelfart Produktionsskole

Kort nyt
Bygningsstrategi
Der været indledende drøftelser forud for udarbejdelsen af
en bygningsstrategi. I den forbindelse har der været afholdt
fællesmøder med VUC Fredericia og produktionsskolen i
Fredericia vedr. en fremtidig adresse. Et sådan fællesmøde
vil ligeledes blive afholdt med VUC Fyn sidst i februar.
Økonomiadministration
Der etableres en aftale vedrørende håndtering af FGU’s økonomiadminstration med Campus Vejle frem til 1. august 2019.
Seneste nyt om FGU fra Undervisningsministeriet (UVM)
I kan få tilsendt seneste nyt fra UVM ved at tilmelde jer til UVM’s
nyhedsbrev på; https://uvm.dk/aktuelt/abonner
Her vælges nyhedskategorien ”Uddannelser til unge”.

Kontaktinfo
Har I spørgsmål til os, så ring til
Institutionsleder/CEO, Leif Rye Hauerslev, tlf. 4038 2828
eller mail: lrh@fgu-vbfm.dk
Eller Per Jensen, tlf. 7216 2682 eller mail: pej@fgu-vbfm.dk
Ved spørgsmål til bestyrelsen kontakt bestyrelsesformand
Anja Reilev, tlf. 2331 9685 eller mail; anja.reilev@middelfart.dk

