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To nye skoleledere glæder sig til nye muligheder
sammen med FGU Trekanten
Der var ingen tvivl i et enigt ansættelsesudvalg. Alle pegede på Pia
Ranck og Torben Palle Nielsen som de to nye skoleledere for FGU
Trekanten i henholdsvis Fredericia og på Boulevarden 15 og 19d
i Vejle. Officielt starter Pia Ranck og Torben Palle Nielsen d. 1.
november, men de er allerede ved at trække i arbejdstøjet. De glæder
sig til at bidrage med at skabe en ny og stærk skoleform til gavn for
de unge.
Lederfokus på synlighed og sparring
- Jeg tror på FGU, udtaler Pia Ranck, fordi det ikke er søjleopdelt,
men fungerer på tværs af fag. Tilbuddet til den unge bliver mere
sammenhængende og målrettet, når der er så mange muligheder
for at matche de unges evner. Det bliver spændende at udvikle og
implementere de muligheder i dialog med lærerne. Som leder vil
jeg gerne være en sparringspartner og skabe gode rammer for og
sammen med mine kolleger.
Torben Palle Nielsen tilføjer; - Min rolle indebærer en enestående
mulighed for at få skabt noget nyt sammen med vores lærerteams.
Derfor vil jeg gerne være en synlig leder, som mine kolleger kan
have tillid til, så vi kan skabe en rigtig god fælles kultur og skole
med et godt pædagogisk grundlag.
En kærlig hånd i ryggen og ballast til at vælge en karriere
- Det er den største fornøjelse at se de unge vokse, og jeg ønsker, at
FGU er et sted, hvor de har lyst til at komme. Et sted hvor man bliver
mødt med en god blanding af krav og forventninger, men også får en
kærlig hånd i ryggen, siger Torben Palle Nielsen.
Dette uddyber Pia Ranck med; - Jeg vil gerne give de unge en vej,
der giver mening og værdi. At de opdager deres potentiale og ser
de kan noget, så de bliver i stand til at vælge en karriere, når de er
færdige med et forløb. Det er vigtigt, at de møder troværdige voksne,
der kan lide dem og brænder for at få dem på videre. Jeg håber,
vi får skabt en skole, de er stolte af at gå på.

Pia Ranck kommer fra en stilling
som Afdelingsleder for efter- videreuddannelsen og FØR EUD aktivitet
hos Social- og sundhedsskolen
Kolding- Fredericia-Vejle-Horsens.

Kommunen og erhvervslivet er vigtige samarbejdspartnere
Samarbejdet med kommune og erhvervsliv ligger begge skoleledere
på sinde. - For at vi kan ruste de unge til livet, er det afgørende med
gode aftaler med kommunen og erhvervslivet, så de unge fx kommer
i en god praktik, og får mulighed for at se, hvad der foregår ude på
arbejdsmarkedet, fortæller Torben Palle Nielsen.
- Vi skal fortælle kommunen og erhvervslivet historien om FGU som
en uddannelse på lige fod med gymnasier, EUD, og andre skoler,
supplerer Pia Ranck, så de kan regne med et kvalificeret samspil
med os.
Det sorte bælte i uddannelsesudvikling og - ledelse
Leif Rye Hauerslev, Direktør for FGU Trekanten, ser ansættelserne
som en klar gevinst. - Det er folk med det sorte bælte i uddannelsesudvikling og - ledelse, og de har begge mange års erfaring med
undervisning, så vi er utrolige glade for at få dem med om bord.
International udveksling og rygestop
Udover skolelederrollen kommer de to nye skoleledere til at arbejde
med projekter på tværs af FGU Trekanten. Torben Palle Nielsen
bliver primus motor på et internationalt tiltag med elev- og lærerudveksling i XARXA-regi, hvor 15 europæiske nationer er tilknyttet.
Den første udveksling sker i februar 2020.
Pia Ranck skal stå for at implementere en røgfri skoletid i hele
FGU Trekanten. Et projekt der læner sig op ad ”Røgfri Fremtid”
fra Kræftens bekæmpelse. I dag er skolerne i Billund og Middelfart
røgfrie. Alle skoler skal være røgfrie i august 2020.
For yderligere informationer kontakt; Leif Rye Hauerslev på
tlf. 4038 2828 eller pr. mail; lhr@fgutrekanten.dk
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