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

FGU Trekanten vil være et oplagt uddannelsesvalg
Fem nye handlekraftige ledere er sat i spidsen for at give en ny
uddannelsesmulighed til de unge, der ikke er klar til gå i gang
med en traditionel ungdomsuddannelse.
De fem nye ledere blev præsenteret ved et nyligt afholdt fyraftensmøde,
hvor skoleorganiseringen for FGU Trekanten blev gennemgået.
Vi har taget en kort snak med dem for at høre deres syn på de unge
i målgruppen, fremtiden og forventninger til de nye skoler i FGU
Trekanten.
Skal være et rigtig godt valg
Alle fem er enige om, at FGU Trekanten skal være et rigtig godt valg
for de unge. Det må gerne være det oplagte skolevalg, når de unge
mangler kompetencer til at blive job - eller uddannelsesparate.
Som Helle Korgaard, leder FGU Trekanten, Billund/Grindsted siger det:
- Jeg kunne godt tænke mig, at de unge i målgruppen bliver vejledt
til at tage en FGU-uddannelse først, så de undgår et nederlag i
uddannelsessystemet, fordi de ikke kan honorere kravene der stilles.
Hvis de kommer til FGU først, så kan vi ruste dem til job eller videre
uddannelse.
Torben Germansen, leder FGU Trekanten, Vejle, Sandagervej 61
supplerer:
- Nogle af de unge skal lære at lære igen, og da skal skolen være et
trygt sted at være. Vi går ind i de unges sociale og faglige kultur og
påvirker den, så der bliver tryghed omkring dem, og de får styrke til at
se, hvor meget de rent faktisk kan. Helle samtykker: - Ja, det er rigtig,
rigtig vigtigt, at vi er der for de unge, fordi det er vores kerneopgave.
- Jeg brænder for den her gruppe af unge, og det er vigtigt, at vi
skaber nogen gode relationer, der omfavner både det sociale og det
faglige. At se det hele menneske, er en af mine absolutte kæpheste,
som jeg glæder mig til at praktisere, lyder det fra Rikke Bonde Hauge,
leder FGU Trekanten, Middelfart.
Prøveforberedende undervisning er et ekstra plus
- Det er en klar forbedring, fastslår Martin Petersen, leder FGU
Trekanten, Fredericia, at eleverne bliver mere livsduelige, når de både
kan få en boglig og praktisk uddannelse hos os. Nu vil de kunne koble
praksis, fx lave et bord- og bænkesæt med det boglige som fx at
opstille et tilbud, så produktet også kan sælges. Jeg ser frem til at
kunne give et forbedret tilbud til de unge med en undervisning,
der giver dem både mening og motivation.
Synergi, erfaringsudveksling og samarbejde på tværs af skolerne
Sammenlægningen af skolerne under én paraply giver både fordelene
ved stordrift og en samlet administration, men ledergruppen kan også
inspirere og støtte hinanden. - Jeg håber, at vi rent ledelsesmæssigt
kan bruge hinanden til at udvikle os, og at vi har så meget tillid, at vi
kan vende de svære og de gode ting sammen, og bruge de erfaringer
til en videreudvikling, lyder det fra Helle Korgaard.

- Det bliver meget spændende at folde reformen ud i praksis,
supplerer Jens Ole Jørgensen, leder FGU Trekanten, Boulevarden
15, Vejle: - Vi skal være det konkrete løft af den politiske vision, som
et enigt Folketing har vedtaget med FGU. Og mht. pædagogikken så
er et begreb som helhedsorienteret undervisning svært at være imod.
Men vi skal jo forstå det og udvikle det ind i FGU-regi, så vi finder en
pædagogisk ramme der passer til os. Det er jo en helt ny skoleform,
vi skal udvikle.
Der er dog også nogle udfordringer, men dem ser Martin Petersen,
leder FGU Trekanten, Fredericia lyst på: - Det bliver en spændende
udfordring at få de forskellige kulturer og lærerfagligheder til at smelte
sammen. - Der mangler nogle ting endnu, men jeg fornemmer en rigtig
god energi blandt os ledere, men også blandt lærerne, så jeg tænker
vi bliver klar til at tage ordentligt imod de nye elever i august, slutter
Torben Germansen, FGU-Trekanten, Vejle.
De 5 nye ledere i alfabetisk rækkefølge;
Torben Germansen (nuværende Forstander VPU – Vejle Produktion
og Uddannelsescenter) bliver leder på FGU Trekanten i Vejle,
Sandagervej 61, 7100 Vejle.
Rikke Bonde Hauge (tidl. Viceforstander ved VIES – Vejle Idrætsefterskole samt uddannelsesleder ved VUC Fredericia) leder på
FGU Trekanten i Middelfart, Toftegaardvej 7, 5500 Middelfart.
Jens Ole Jørgensen (nuværende Forstander ved Datariet) bliver
leder på FGU Trekanten i Vejle, Boulevarden 15, 7100 Vejle).
Helle Korgaard (nuværende Forstander Grindsted Produktionsskole)
bliver leder af FGU Trekanten i Billund/Grindsted, Tårnvej 135, 7200
Grindsted.
Martin Petersen (nuværende Forstander Fredericia Produktionsskole)
bliver leder af FGU Trekanten i Fredericia, Prangervej 175, 7000
Fredericia.
For yderligere informationer kontakt; Leif Rye Hauerslev på
tlf. 4038 2828 eller pr. mail; lhr@fgutrekanten.dk

De 5 ledere samt den administrative tovholder og leder, Laila Poulsen Miené.
Fra venstre mod højre: Rikke Bonde Hauge, Laila Poulsen Miené, Martin
Pedersen, Jens Ole Jørgensen, Helle Korgaard, Torben Germansen.

