
 

 

 

Den 1.5.2020 

 
 
Kære elever og forældre på FGU Syd- og Midtfyn 
 

Vi er nu snart ved vejs ende i den 7. uge, hvor COVID 19 gør, at vi ikke kan være sammen på skolerne. Lige 
nu venter vi spændt på den 10.5., hvor vi får at vide, om vi gradvist må begynde åbningen af skolerne. 

 

FGU-skolerne i Danmark har fået den mulighed, at vi i særlige tilfælde kan tilbyde eleverne 
nødundervisning, hvis der er tale om elever, som har brug for at komme lidt ud hjemmefra og fx gå en tur 
med deres lærer, eller komme på en af skoler til kortere undervisningsforløb. Ganske enkelt for at afhjælpe, 
at de mister motivation og risikere at afbryde deres uddannelsesforløb.  

 

FGU Syd- og Midtfyn følger de officielle udmeldte sundhedsregler i forhold til afstand, hygiejne og 
rengøring for de ansatte og elever, der mødes på skolerne eller ude i byen. 

 

På FGU Syd- og Midtfyn lægger vi vægt på, at alle elever hver dag bliver kontaktet af deres kontaktlærer. 
Det er vigtigt for os at vide, at alle elever har det godt og er klar til dagens undervisning. Herefter er der 
virtuel undervisning i fag og projekter.  

 

Det er vores oplevelse, at en stor del af vores elever klarer den særlige tid rigtig godt. Men vi begynder at 
opleve unge, der synes, at det er en svær tid og både energi og motivationen daler.  

 
Vi holder ikke op med at støtte og motivere dem igennem denne anderledes tid. Det er svært at undvære 
fællesskabet og den gode hverdag på skolerne.  

 

Grundet denne tid med Corona er alle prøver på FGU for de elever, der skal afslutte til sommer, blevet 
aflyst af undervisningsministeriet og erstattet af standpunktskarakter. Når vi kender retningslinjerne for 
afgivelse af standpunktskarakter, skriver vi det ud til alle de elever, der skal afslutte til sommer. 

 

I er altid meget velkomne til at kontakte os: 

 

Skoleleder Svendborg, Birgitte Weidenhof mobil: 29917015 

Skoleleder Ringe, Hans Erik Hansen mobil: 21487611 

Skoleleder Faaborg, Birgit Lykke Hansen mobil: 23433217 

Direktør Ene Wolfsberg mobil: 23259414 

 

 



 

 

 

 

Selvom vi ikke kan være sammen på skolerne i denne tid, så skal I vide, at vi gør os umage for at lave god 

undervisning med kvalitet og holde en god og tæt kontakt med alle vores elever. 

 

Med ønsket om en god weekend til jer alle. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Ene Wolfsberg 

Direktør FGU Syd- og Midtfyn 

 


