Vi udfører et
rigtigt stykke
arbejde
På OMSORG OG
SUNDHED vil du opleve:
- At blive en del af et ægte
arbejdsfællesskab.
- Glæden og stoltheden ved
at udføre et rigtigt stykke
arbejde.

Bliv elev på
FGU Bornholm
Hvis du gerne vil starte på FGU
Bornholm skal du kontakte din
uddannelsesvejleder i kommunen.
Sammen finder i ud af om FGU er det
rigtige tilbud til dig.

Kontakt
FGU Bornholm
Minervavej 2
3700 Rønne
Mail@fgub.dk
+45 5697 4259
Cathie Westh +45 6012 1812 (rektor)
Signe Kühle +45 2211 9081 (vejleder)

- Blive en del af FGU
fællesskabet, på dine
præmisser.

FGU Bornholm

- Få et fagligt løft som
relatere sig til din
virkelighed og det arbejde
du drømmer om.

Gl. Rønnevej 17A, 3730 Nexø

FGU Bornholm
– din fremtid!

OMSORG
OG SUNDHED
PGU – PRODUKTIONS GRUNDUDDANNELSE

Som elev er du med fra idé-fasen og planlægningen, til
selve afholdelsen af arrangementet. Vi laver kreative
projekter hvor vi laver fx modeller som vi kan
formidle over og udfører forskellige tiltag på
udeområdet ved Møbelfabrikken. I hverdagen og ved
projekter, er vi en del udendørs og tager ofte på tur for
at få inspiration.
”Jeg kan godt lide at være på holdet, fordi man bliver respekteret
som den man er.” – Cecilie, elev på Sundt og grønt

Introduktion til Sundt og grønt

Undervisning

På Sundt og Grønt vil du blive mødt som den du
er, uanset hvilke niveau du starter på. Der er
rummelighed og sammenhold på værkstedet.
Værkstedet varetager plejen af det grønne område
på Møbelfabrikken. Gennem plejen af de grønne
områder vil du opleve, hvordan naturen kan være
med til at styrke din krop og give dig ro i hoved.
Arbejde der også giver viden om årstiderne og
pleje af grønne områder.

Sundt og grønt er et godt valg, hvis du gerne vil lære
dig selv bedre at kende og måske også har lyst at
arbejde med mennesker. Der undervises i emner der
giver viden om hvordan du passer på dig selv, og
hvordan du kan yde omsorg for andre. Kombineret
med viden om hvordan man laver køkkenhaver, passer
grønne områder og lave forskellige aktiviteter med
mennesker i naturen. Du får matematik og dansk på
værkstedet og undervisningen tager oftest afsæt i noget
af det tema og arbejde vi er i gang med at udføre.

”Det er et godt værksted fordi man får lov til at udvikle
sin kreativitet og udfolde sig som menneske”.
– Ida, elev på Sundt og grønt

”Jeg synes det er dejligt at være på værkstedet. Vi hygger mens vi
arbejder.” – Ida, elev på Sundt og grønt

Prøver:
På Sundt og grønt er der tilbud om at komme op
i dansk, matematik og PASE.
Værkstedets placering:
Værkstedet er placeret på Gl. Rønnevej 17A i
Nexø.
Vi glæder os til at se dig!
Kontakt os eller din UU vejleder for at få en
rundvisning.

Kontakt os
FGU Bornholm
Minervavej 2, 3700 Rønne
www.fgubornholm.dk
STU Ansvarlig Signe Nielsen
+45 22551166, sn@fgub.dk
Vejleder Jacob Lyster

