
Forberedende Grunduddannelse er et kæmpe bæredygtigt fællesskab, der rummer alle personligheder

David er 17 år. Anna Kristine er 20 år. 
Alexander er 19 og Frederikke er 17. Fire 
vidt forskellige unge med hver deres 
baggrund. Men uanset hvor gamle de 
er, uanset  hvorfor de kommer, 
og uanset hvad de drømmer om, så er 
der plads til dem alle på den Forbere-
dende Grunduddannelse (FGU). Det er 
nemlig her, at de måske på trods af en 
svær skolegang, på trods af ordblind-
hed eller andet bliver meget klogere på, 
hvilke muligheder der er for dem. Og 
meget gerne plukker en af dem, når de 
er klar.
- FGU er for dem, der ikke går den lige 
vej. Vores elever er en utrolig uhomo-
gen masse med eksempelvis ordblinde- 
problematikker, elever med diagnoser, 
flygtninge som endnu ikke taler godt 
dansk eller dem, som bare ikke ved, 
hvad de gerne vil. Men hos os bliver 
de del af et givende og inkluderende 
fællesskab. De bliver en del af et hold, 
hvor de har individuelle uddannelses-
planer med en tilknyttet kontaktlærer 
og vejleder. De lærer at mestre deres 
eget liv og blive aktive borgere i vores 
samfund. Alternativet kunne i yderste 
konsekvens være et liv på samfun-
dets regning. Derfor kalder vi FGU for 
bæredygtig uddannelse, siger direktør 
i FGU Vendsyssel, Karen Schytter, og 
skoleleder på FGU Frederikshavn, Ole 
Ervolder.
Og eleverne er helt på bølgelængde 
med skolens ledelse. Fællesskabet og 

rummeligheden er nærværende og 
synligt i alle kroge af uddannelsen. 
Desuden er muligheden for at lære 
med hænderne på de forskellige værk-
steder og muligheden for at komme i 
praktik på lokale virksomheder også til 
topkarakter.

David og Alexander
David Skafsgaard Møller fra Mølholt 
ved Sæby er en af de elever, der står 
ved en skillevej. Han er 17 år og ved 
bare ikke, hvad han gerne vil. Han be-
gyndte på FGU Frederikshavn i foråret 
2020 og forventer at have et arbejde 
eller påbegynde en uddannelse næste 
sommer. Måske vil han gerne på AMU 
og få en truckcertifikat, som kan hjælpe 
ham ind på en arbejdsplads, eller også 
vil han gerne uddanne sig til industri-
tekniker.
For 19-årige Alexander Sanco fra 
Østervrå ligger karrierevejen derimod 
klippefast. Han vil gerne være kok og 
håber, at han er klar til at påbegynde 
uddannelse efter nytår. Han går nemlig 
på FGU, fordi han på efterskolen blev 
erklæret ikke-studieklar.
- Jeg var sådan en, der bare ikke sagde 
så meget, så derfor tror jeg, at de men-
te, at jeg ikke var klar til at begynde på 
en ungdomsuddannelse, smiler Ale-
xander, der virkelig har lært at ytre sig 
og deltage mundtligt på FGU.
- Vi er et kæmpe fællesskab, hvor der er 
plads til os alle. Jeg har lært utroligt me-
get ved at gå på FGU, fastslår han og 
tilføjer sammen med David, at værkste-
det er et perfekt læringsmiljø for ham.

Anna Kristine og Michelle
20-årige Anna Kristine Kristensen fra 
Frederikshavn og 17-årige Frederikke 
Kok Pedersen også fra Frederikshavn 
er derimod mere til bøgerne. Anna Kri-
stine var ude for et voldeligt overfald og 
blev derfor ikke færdig med sin 10. klas-
se. Hun går på FGU for at gøre uddan-
nelsen færdig, og fordi hun ikke var 100 
pct. sikker på, hvad hun gerne ville. Det 
er hun nu. Hun vil gerne være mate-
rialist og arbejde i eksempelvis Matas. 
Hun håber at komme ind på Frederiks-
havn Handelsskole efter nytår.
Frederikke har helt andre planer. Hun 
var begyndt på en HF, der skulle gøre 

det muligt for hende at komme til Eng-
land for at arbejde med medier. Men en 
rygoperation satte drømmen på pause, 
så nu håber hun at komme afsted til 
sommer og gøre brug af sine gode en-
gelskkundskaber.
- Fællesskabet på FGU er helt unikt, og 
så har vi nogle mega gode lærere. De 
kender os og vores individuelle handle-
planer. De er meget opmærksomme på 
os, og vi kommer rigtig tæt på dem. Det 
synes jeg er fedt, smiler Anna Kristine.

Af Niels Henriksen

På FGU er der plads til alle

ANNONCE

17-årige David Skafsgaard Møller (tv) og 19-årige Alexander Sanco arbejder i køkkenet på FGU Frederikshavn. Mens David stadig har til gode at finde ud af, hvad han gerne vil, er Alexander 
til gengæld helt sikker på, at han vil være kok.

17-årige Frederikke Kok Pedersen (th) drømmer om at komme til England og lære en masse 
om medier, mens 20-årige Anna Kristine Kristensen håber at komme ind på Frederikshavn 
Handelsskole efter nytår.


