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Ny i job?! - 120 kolleger er nye i job på den nye
FGU Trekanten - uddannelse
Den 12. august kl. 9.00 åbner FGU Trekantens skoler for elever.
Vi har spurgt nogle medarbejdere på FGU Trekanten om åbningsdagen og om den nye uddannelse?
Vinnie Bonde, underviser, Sandagervej, FGU Vejle, tror hun og
hendes kolleger er lige så spændte som eleverne på åbningsdagen.
Kollegerne har talt om, at de alle skal have et badge på trøjen, hvor
der står ”Ny i job”. Det er selvfølgelig ment som en intern vittighed,
for de 120 medarbejdere er i forvejen erfarne undervisere og kender
målgruppen af elever rigtig godt. De er blot i nye i job i den forstand,
at skoleformen er ny og deres arbejdsplads er blevet større, nu hvor
FGU Trekanten omfatter fem skoler fordelt på fire kommuner i Billund,
Vejle, Fredericia og Middelfart i stedet for blot én skole.
På den måde er det ikke kun eleverne, der får nye kammerater og
starter i nye rammer, det gælder også alle 120 medarbejdere på FGU.
En skole der hjælper eleven i mål
Vinnie siger om fordelene ved den ny skoleform;
- Med så mange nye kolleger får vi en større tværfaglighed med
flere forskellige resurser vi kan bruge, og Vinnie fortsætter, det,
jeg er mest spændt på er, at udvikle undervisningsformen så eleverne
bliver inddraget. En god ting ved FGU er, at vi arbejder henimod nogle
målbare resultater. Dvs. der er definerede mål for os undervisere og
for eleverne, og samtidig er der utrolige vide rammer for indholdet.
Det gør, at vi kan gøre fagene meget spændende med en praktisk
tilgang, der underbygges af det teoretiske. Og så samtidig hjælpe
eleven i mål.
-Vi har med det nye FGU flere kompetencer og flere øjne, der kan
følge den unge og lægge en god forløbsplan sammen med den
unge.”, supplerer Thomas Holst, underviser, FGU Fredericia.
Det nye FGU Trekanten indeholder medarbejdere fra VUC og de
’gamle’ produktionsskoler, der gennem foråret og sommeren har
arbejdet i sammen i teams om at udvikle skolens fag.

- Det er fantastisk, at der både er kolleger fra VUC og de gamle
produktionsskoler. Det giver nogle interessante muligheder og løsninger
til FGU, siger Thomas. Men det er selvfølgelig også en udfordring at
få de forskellige tilgange i teams’ene samlet til en helhed. Men den
dynamik kan jeg godt lide. Og med et fælles ejerskab så skaber vi
en god skole.
Et større fællesskab styrker de unge
FGU Trekanten giver fordele som den nævnte større faglighed, men
det giver også eleverne muligheden for at opleve et større fællesskab.
- En af de vigtige ting er at give de unge et holdfællesskab, der er
med til at modne dem og give dem en bedre identitetsfølelse,
mener Thomas.
- Ja, tilføjer Vinnie, eleverne får et større fællesskab, hvor de kan
spejle sig selv og som de kan blive løftet af. Førhen har de måske
været i en gruppe på 50, nu kommer de i en på 100. Det giver dem
flere muligheder for at finde nogen, der ligner dem selv.
- På åbningsdagen, tror jeg, det er vigtigt, at vi er autentiske, altså er
os selv i det øjeblik eleverne træder ind ad døren, uddyber Thomas,
det kommer til at underbygge fællesskabsfølelsen, at vi med det
samme er klar til at indgå i nogle gode relationer med eleverne.
Det er ikke kun underviserne, der er klar til at tage imod de unge,
også administrationen er gearet til at tage hånd om de unge.
- Vi behandler de unge ligeværdigt og med åbne arme, tilføjer
Susanne Heisig, administrativ medarbejder, jeg glæder mig til at hilse
på de unge og lære dem at kende på godt og ondt. Der bliver nok en
masse praktiske spørgsmål, men der er også tid til en god snak.
De unge får trygge rammer
Det specielle ved FGU er ligeledes, at det er den samme voksengruppe der er tilknyttet den unge under hele uddannelsen. Susanne
beskriver det således;
- Det giver eleverne tryghed med den samme voksengruppe, og det er
måske anderledes i forhold til deres tidligere skolegang. Vi kommer til
at gøre meget for fællesskabet, og det betyder også, at de voksne,
om det er ledelse, undervisere eller os i administrationen, spiser frokost
sammen med eleverne. Det er også med til at skabe trygge rammer.
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