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FGU-skole flytter til Campus Ringsted 
 
Torsdag den 14. november inviterer FGU Midt- og Østsjælland til officiel indvielse af FGU-skolens nye lokaler på Campusskolen i 
Ringsted. Afdelingschef Henrik Bøll Larsen glæder sig til at blive naboer til de ungdomsuddannelser, som mange af eleverne fra FGU-
skolen forbereder sig til.  

Da FGU Midt- og Østsjælland den 15. august afholdt første skoledag for eleverne på FGU-skolen på Haraldstedvej 47, var det med 
visheden om, at det kun var midlertidigt, at den nye skole skulle drives på den tidligere produktionshøjskoles adresse. En ny 
skole har siden været under om- og opbygning i nogle af Campusskolens lokaler på Ahorn Allé 48. Nu er tiden så inde; FGU-
skolen flytter og afholder officiel indvielse af skolens nye lokaler den 14. november for elever, forældre, medarbejdere, 
samarbejdspartnere og øvrige interesserede. 

Blivende rammer skaber bedre etableringsmuligheder  
Afdelingschef Henrik Bøll Larsen glæder sig til at rykke ind i FGU-skolens blivende rammer, der skaber bedre muligheder for at 
etablere sig som ny skole: 

- Det har selvfølgelig været lidt specielt for både elever og medarbejdere, at vi startede en helt ny skole op på en lokation, som vi 
fra start af vidste, vi skulle fraflytte få måneder senere. Derfor glæder vi os nu allesammen til at rykke ind i vores blivende 
rammer, så vi kan indrette os mere langsigtet og for alvor opbygge den skolekultur og det undervisningsmiljø, der skal gøre en 
forskel for vores elever. 

Kort fysisk afstand har betydning 
For mange af FGU-skolens elever er målet at blive klar til at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, og her har 
den fysiske afstand til de unges potentielle kommende uddannelsessted også en betydning ifølge Henrik Bøll Larsen:  

- Vores elever får nu en dagligdag i det campusområde, mange af dem af forskellige årsager føler en længere mental afstand til. 
Det der med at kunne se sig selv som studerende på en ungdomsuddannelse bliver forhåbentlig lidt nemmere, når vores elever 
nu kommer til at færdes blandt og på lige fod med de øvrige unge i Campus Køge.  

Borgmester i Ringsted Kommune Henrik Hvidesten (V), der også er formand for FGU Midt- og Østsjællands bestyrelse, deltager og 
holder tale ved den officielle indvielse den 14. november. Han ser store muligheder i, at FGU-skolen nu flytter til Campus: 

- Den nye beliggenhed på Campus giver muligheder for et endnu tættere samarbejde med de omkringliggende 
uddannelsesinstitutioner og er for mig at se helt afgørende for, at vi kan lette de unge FGU-elevers overgang til en 
ungdomsuddannelse.  

Alle interesserede er velkomne 
Alle interesserede kan deltage i den officielle indvielse af FGU-skolens nye lokaler. Ifølge Henrik Bøll Larsen er det nemlig vigtigt 
for samarbejdet med de omkringliggende uddannelsesinstitutioner, de lokale virksomheder, forældre, de kommunale 
ungeindsatser mv. at åbne dørene og invitere alle interesserede indenfor. Særligt eleverne skal have mulighed for at tage gæster 
med:    

- Skolen er først og fremmest vores elevers. Derfor benytter vi også lejligheden til at invitere deres nærmeste pårørende med, så 
eleverne selv kan vise deres nye skole frem for deres nærmeste. 

Indvielsen finder sted torsdag den 14. november kl. 14.00-16.00 på Ahorn Allé 48 (Bygning 3), 4100 Ringsted, og man kan sende sin 
tilmelding til kontakt@fgu4you.dk.  
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