Dato: 30. juni 2022
Kære elev
Du ønskes hjertelig velkommen til FGU Syd- og Midtfyn. Vi glæder os til at kunne byde dig velkommen til
vores spændende uddannelse, hvor vi gerne vil være vært for din fremtid.
Du er tilmeldt uddannelsesstedet:
FGU Syd- og Midtfyn, afdeling Svendborg, Ryttervej 59, 5700 Svendborg.
Du skal møde på uddannelsesstedet tirsdag den 2. august 2022 kl. 10.00.
Du skal møde op ved skolens hovedindgang, hvor vi vil være klar til at tage imod dig. Undervejs i dit
uddannelsesforløb får du en kontaktperson tilknyttet, som du altid kan henvende dig til med dine
spørgsmål.
Intro-ugen, hvor du skal møde dine holdkammerater og introduceres til skolen, er anderledes og der er
derfor ændrede mødetider:
Den første skoledag tirsdag den 2. august 2022 skal du være i skole fra kl. 10.00-12.00.
På de øvrige skoledage onsdag, torsdag og fredag i den første uge, skal du være i skole fra kl. 8.15-12.00.
Der serveres en kombineret morgenmad/frokost i løbet af formiddagen i intro-ugen.
Praktiske oplysninger
Skoleydelse
Du får udbetalt din skoleydelse den sidste hverdag i hver måned. Oversigten over udbetalingen af
skoleydelsen fremgår af vores hjemmeside: https://fgusydogmidtfyn.dk/elev/
Husk, at forudsætningen for, at vi kan udbetale skoleydelse til dig er, at du har oprettet en NemKonto
i din bank.
Måltider
På skolen vil der være to måltider om dagen - morgenmad og frokost. Du kan vælge at tilmelde dig
frokostordningen, men du må også gerne medbringe din egen madpakke. Hvis du tilmelder dig
frokostordningen koster det 300 kr. pr. måned (august til juni). Beløbet trækkes automatisk fra din
skoleydelse.
Ungdomspendlerkort
Hvis du har brug for et ungdomspendlerkort, skal du gå ind på www.ungdomskort.dk, hvor du kan søge om
at få et pendlerkort. Du er oprettet til at kunne søge med det samme (husk at der er 14 dages leveringstid).

Computer
Hvis du har mulighed for det, må du meget gerne medbringe din egen bærbare computer. Du skal være
opmærksom på at få oprettet en forsikring, der dækker, hvis IT-udstyret og telefonen går i stykker.
Vi glæder os meget til at lære dig at kende.
Med venlig hilsen

Ene Wolfsberg
Direktør

