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Navn på elev 
FGU, afd. Svendborg 
 

1. juli 2019 
  

 

Kære  

Hjertelig velkommen til FGU Syd- og Midtfyn! 

Hvor ligger mit uddannelsessted? 
Dit uddannelsessted er FGU Syd- og Midtfyn, Tipsvænget 19, 5700 Svendborg. 
 
Hvornår skal jeg møde? 
Din første dag på uddannelsen er mandag den 12. august 2019 kl. 09:00 – 13:00. 
 
Hvor på uddannelsesstedet skal jeg møde op den første dag?  
Du skal møde op i gården ved flagstangen på Tipsvænget 19, hvor vi tager imod dig. Undervejs i dit 
uddannelsesforløb får du en kontaktperson tilknyttet, som du altid kan henvende dig til med dine spørgsmål. 

Hvad skal der ske den første dag? 
Mandag d. 12. august åbner vi dørene for en helt ny uddannelse på Syd- og Midtfyn. Det vil vi gerne 
festligholde på en helt særlig måde – og du er inviteret!! Du skal møde dine nye holdkammerater og 
introduceres til skolens rammer, så du får en god start på din FGU uddannelse.  

Mødetider 
Skoledagen starter hver dag kl. 08.15 og slutter mellem kl. 14:00 og 15:30. Dette vil du kunne orientere dig om 
på det skema, du får udleveret, når du starter. 

Morgenmad 
Skolen er vært ved et gratis morgenmåltid hver dag kl. 08:15. Der er mødepligt, da det er en del af 
undervisningen. 
 
Frokost 
Alle elever, lærere og øvrige medarbejdere spiser frokost sammen hver dag kl. 11:30 i skolens spisesal. Her er 
der også mødepligt, da dette ligeledes er en del af undervisningen. Frokostordningen koster 300 kr. pr. måned 
(fra august til juni). Beløbet trækkes fra din skoleydelse. 
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Kaffe, te, vand, frugt og grønt 
Der er gratis kaffe, te, vand, 1 styk frugt og grønt hver dag, som du kan hente i skolens café. 
I caféen finder du også en kaffemaskine, der kan lave kaffe i mange spændende varianter. Denne kaffe skal du 
betale 5 kr. for pr. kop med Mobile Pay. 

Hvornår får jeg udbetalt skoleydelsen? 
Du får udbetalt din skoleydelse den sidste hverdag i hver måned. Den første måned vil dog være speciel, derfor 
skal du orientere dig i nedenstående oversigt over udbetalinger af skoleydelsen, samt hvilke dage/uger du får 
udbetaling for. Husk, at forudsætningen for, at vi kan udbetale skoleydelse til dig er, at du har oprettet en 
Nem-konto i din bank. 

 

Ungdomspendlerkort 
Hvis du har brug for et ungdomspendlerkort, skal du gå ind på www.ungdomskort.dk, hvor du kan søge om at 
få et. Du er oprettet til at kunne søge fra d. 16. juli, men ungdomskortet gælder tidligst fra 1. august 2019 
(husk at der er 14 dages leveringstid). Hvis du har brug for hjælp til dette, er du velkommen til ringe til 
os/alternativt komme ind på skolen i Svendborg onsdag d. 17. juli eller mandag d. 29. juli mellem kl. 10:00 – 
12:00. Husk at medbringe dit Nem Id. 

Hvis du har spørgsmål til dette brev generelt, kan du ringe til skolens hovednummer 62 22 41 10, hvor skolens 
administration kan hjælpe dig. Vær opmærksom på, at skolen holder ferielukket fra tirsdag d. 2. juli kl. 12:00 til 
torsdag d. 1.august kl. 08:00, hvor vi er tilbage igen.    

Vi glæder os meget til at lære dig at kende. 

Vi er vært for din fremtid!! 

 
Ene Wolfsberg 

Forstander 

http://www.ungdomskort.dk/

