
ANNONCE

Overskud får nyt liv hos 
FGU Vendsyssel
Den ramponerede træpalle, som allige-
vel skulle være smidt ud, får pludselig et 
helt nyt liv. Det samme gør de gamle lag-
ner og duge, som ellers skulle kasseres. 
Rester fra produktion eller overskud på 
lagre får værdi på uddannelsesinstitutio-
nen FGU Vendsyssel, hvor kreativitet og 
muligheden for at tænke nyt er en del af 
undervisningen.
- Eleverne er fra 16-25 år, men typisk 18-
19 år, og de kan gå på værkstederne i op 
til to år, fortæller AC-konsulent på FGU 
Vendsyssel, Marie Louise Dalgaard og 
påpeger, at der på den nye uddannelses-
institution er løbende optag på basishol-
dene, hvorefter eleverne får mulighed 
for at vælge, hvilke værksteder de ønsker 
at arbejde på.

GAMLE CYKLER OG PALLER
På Miljø& Genbrug i Hjørring har FGU-læ-
rer Martin Poulsen plads til en halv snes 
elever, der selv beslutter, hvad de gerne 
vil arbejde med, mens de forbereder sig 
på at komme videre i uddannelsessyste-
met eller på arbejdsmarkedet.
- Vi har haft et fint samarbejde med Af-
faldsselskabet Vendsyssel Vest, hvor vi 
har hentet gamle, kasserede cykler, som 
vi efterfølgende har sat i stand. Vi arbej-
der rigtigt meget med paller, som elever-
ne i begyndelsen omdannede til grove 
møbler, men siden er fokus i højere grad 

rettet mod at skabe møbler med et flot 
finish, og det ultimative mål er, at vi skal 
kunne sælge vores produkter enten på 
årets julemarked eller på sociale medier, 
fortæller Martin Poulsen.
- På værkstedet lærer eleverne en mas-
se om håndtering af værktøj, matematik, 
geometri og handel. De lærer at arbejde 
sammen om projekter og opdager fæl-
lesskabets styrke. Endelig er der selvføl-
gelig en masse opdragelse i at se affald 
som en ressource, påpeger han og tilfø-
jer, at man på værkstedet meget gerne 
modtaget bidrag fra virksomheder. Alt 
der kan forarbejdes med håndværktøj.

TASKER I EGET DESIGN
På værkstedet i Frederikshavn arbej-
der 8-10 elever med at omdanne rester 
til mange forskellige slags tasker, efter 
eget design.
- Vi modtager bannere fra Arena Nord og 
Det Musiske Hus, fra supermarkeder og 
fra Vraa dampvaskeri, hvor vi får gamle 
lagner, som bliver til bl.a. Lucia-kjoler, 
duge som vi omdanner til frugtposer 
med kartoffeltryk eller kasseret arbejds-
tøj i udgåede farver og modeller. Vi syer 
tasker, indkøbsposer, toilettasker og va-
sketøjskurve, fortæller FGU-lærer Lykke 
Reffeldt.
- En anden pudsig nicheproduktion er 
kaffeposer af økologisk bomuld til Ny-

gaard Kaffe i Frederikshavn. Kaffeposer-
ne, der kan bruges mange gange, og som 
faktisk sælges i store dele af verden, er 
et bæredygtigt alternativ til de traditio-
nelle kaffeposer af papir, påpeger Lykke 
Reffeldt, der involverer eleverne i en lang 
række sammenhænge i Frederikshavn, 
hvor bæredygtighed og klimaet står højt 
på dagsordenen.
- Udover at skabe gode løsninger af gen-
brugsmaterialer, så handler det for os 
om at skabe bevidsthed om værdien af 
genbrug. Vi arbejder aktivt med affalds-
sortering, lige som vi jævnligt besøger 
virksomheder og institutioner, som ar-
bejder med genbrug og energi, fortæller 
hun.

TEKST: Niels Henriksen

På værkstederne i Hjørring og Frederikshavn er bæredygtighed en del af undervisningen

FGU Vendsyssel
FGU Vendsyssel råder over to grun-
de i kolonihaveforeningen Eriks-
minde, som ligger ganske tæt ved 
værkstederne i Hjørring.
Her er det planen, at FGU-eleverne 
skal bygge et orangeri og et koloni-
havehus af genbrugsmaterialer.


