Forberedende
grunduddannelse
for unge mellem
15-25 år i centrum
N y h e d s b r e v F G U Tr e k a n t e n M a r t s 2 0 1 9

Ny vision for FGU Trekanten viser vores fælles retning
Brandbjerg Højskole dannede rammerne for udvikling af FGU Trekantens
vision med deltagelse af både bestyrelse, ledelse og medarbejdere.
De mange interessante og vigtige diskussioner suppleret med fælles
madlavning under kyndig vejledning af kok og urtesamler Thomas Laursen,
udmøntede sig i denne vision, som vi er utrolig stolte af at præsentere:
”FGU-Trekanten indtager, i et samarbejde med kommuner, erhvervsliv og
organisationer, en afgørende rolle for unge, som har brug for en 3. vej mod
uddannelse og job.

FGU-Trekanten er en tryg base hvor du møder betydningsfulde voksne, der
gennem faglige krav og ambitiøse forventninger understøtter din udvikling
mod det gode liv, fordi du er vigtig i både store og små fællesskaber.
FGU-Trekanten er en attraktiv arbejdsplads for engagerede medarbejdere,
hvor der er plads til at udfordre og udvikle sig i et professionelt miljø. ”
Tilmeld dig FGU nyhedsbrevet her - Klik her
Send gerne denne pdf videre til relevante personer i dit netværk

Vinderen af navne- og logokonkurrencen er fundet
Vi er utrolig glade for at kunne præsentere FGU Trekantens nye
navn og logo, som er resultatet af de mange gode og interessante
forslag, som er modtaget fra elever og lærere fra alle skolerne
i vores område. Faktisk har interessen i at deltage i konkurrencen
været overvældende og der har været mange spændende
input, der har bidraget og inspireret til det endelige resultat.
Vinderen af konkurrencen blev Rasmus Dall fra FGU, Vejle, hvis
forslag en enig bestyrelse netop har godkendt. Logoet viser de
fire kommuner, der står sammen om projektet med at vise vej til
uddannelse eller arbejde for unge mellem 15-25 år. De runde
former afspejler imødekommenhed overfor eleverne, der er
i fokus i midten og pilen indikerer, at uddannelsen er
retningsgivende for de unge. Den geografiske genkendelighed
ligger i farverne, der er hentet fra de fire kommuners byvåben.
Her får Rasmus Dall overrakt sin præmie af leder Leif Rye Hauerslev.

Stor energi i arbejdet
med at udvikle den nye
FGU-uddannelse
Arbejdet med at udvikle vores nye FGU-uddannelse for de
unge er i fuld gang i samarbejde med UC Syd. På de seneste to
udviklingsseminarer har alle 117 medarbejdere budt ind med stor
energi og lyst til at komme i gang med arbejdet, så det lover rigtig
godt. Frem mod august vil der være en række samlinger og det videre
udviklingsarbejde vil foregå i store og små grupper, så vi ender op
med et stærkt uddannelsestilbud til unge mellem 15 og 25 år.

KORT NYT
Leif Rye Hauerslev har netop afsluttet sine besøg hos alle FGUs
samarbejdskommuner og har fået hilst på de centrale aktører. ”Det
glæder mig utrolig meget, at fornemme det store engagement, der er
hele vejen rundt. Jeg ser derfor meget frem til kommende samarbejde
og ikke mindst at slå dørene op for de første elever den 12. august.”
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