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En festlig åbningsdag for FGU Trekanten
Vi får også det faglige ind med hænderne, når vi sidder indenfor, og ikke
kun gennem en bog.”

Borgmester Jens Ejner Christensen og Jonas Markussen, KUU elev, står med Dannebrog

Borgmester Jens Ejner Christensen starter åbningsdagen d. 12. august på
Sandagervej i Vejle, med at hejse Dannebrog til tops foran skolens forventningsfulde elever og undervisere.
Leif Rye Hauerslev, Leder af FGU Trekanten, byder alle hjerteligt velkommen.
”Jeg har set frem til denne dag og det er dejligt endelig at åbne skolen for
jer. Jeg håber, I får en masse fagligt med jer. Og ikke glemmer at have det
sjovt imens.”

Leif Rye Hauerslev,
Leder af FGU Trekanten

Torben Germansen, skoleleder på
FGU Trekanten, Sandagervej, Vejle

Herefter får borgmesteren ordet. Han fortæller om vigtigheden af den nye
skoleform for ikke - uddannelsesparate unge. En skole med spændende
fag og en praktisk tilgang, der skal ruste eleverne til uddannelse eller job.
Han slutter med ordene;
”Jeg ønsker jer en god og givtig skolegang, der får jer godt videre i livet.”

Ida Møller, elev, FGU Trekanten Sandagervej, Vejle

En anden elev Dassajev Andersen siger;
”Jeg startede på skolen, fordi jeg synes jeg manglede 9. kl. Jeg valgte
sundhed og omsorg, fordi jeg gerne vil ud og passe de ældre. Jeg kunne
godt tænke mig at ”oppe” den standard, der er til de ældre i dag. Man hører
meget om, hvordan de har det, det er jo lige før folk i fængsel har det bedre,
og det vil jeg gerne gøre bedre.”

Dassajev Andersen, elev, FGU Trekanten Sandagervej, Vejle

Nikolaj Bloch Jensen, elev, mangler et år på snedkerværkstedet.
Men måske er det ikke det, han skal alligevel;
”Jeg har tænkt lidt på pædagog. Min mor, svigermor, og andre har sagt til mig,
jeg ville egne mig godt til det, og jeg ved, jeg er god til børn. Men lige nu er
det godt at være her og blive færdig.”

Skoleleder Torben Germansen afslutter talerækken med at fortælle, hvor
meget underviserne og han selv har glædet sig til denne dag. En dag hvor
en ny skoleform begynder;
”Vi planter et træ i dag for at symbolisere en ny begyndelse. Hvis I kommer
forbi skolen igen om nogle år, så kan I forhåbentligt se, at træet har vokset
sig stort og stærkt. Og så vil I måske tænke tilbage på en god tid her.”,
afslutter Torben.
En ny skole – et nyt livstræ
Ved søen står underviser Mikkel Soll klar med træet. Borgmesteren stikker
spaden i jorden og får dækket rødderne på træet, så det står sikkert. Nogle
elever griber chancen for at få en selfie med borgmesteren, inden alle går
indenfor for at synge med på fællessangen ”Livstræets krone”.
Ida Møller, elev, fortæller, at hun har glædet sig meget til at starte i dag.
Hun er ikke helt ny elev, men siger, at de nye elever godt kan glæde sig;
”Det er bedre herude end bare at sidde indenfor på en almindelig skole og
blive skoletræt. Jeg vil gerne være gartner eller noget andet udendørs.
Her er der en god fordeling med at være ude og så sidde inde på bænken.

Nikolaj Bloch Jensen, elev, FGU Trekanten Sandagervej, Vejle

Ingen åbning uden bobler, så der står bobler i glas og kage parat til alle.
Mens eleverne går ud til værkstederne sammen med deres nye klasse,
siger Dassajev;
”Det er ret hyggeligt, og det er hyggeligt med borgmesteren, at han kunne
finde tid til det og syntes, det er vigtigt nok til at komme forbi os og åbne
vores nye skole.”
”Ja. Og det med livstræet er et meget fint symbol på, at der er åbnet noget
nyt.”, tilføjer Nikolaj.

