	
  

9. maj 2014

Stort optag på ny SOSU Nord-uddannelse i
Fjerritslev
Mere end 20 elever er blevet optaget og begynder i august på grundforløbet til uddannelserne som Social- og
sundhedshjælper eller Pædagogisk assistent på Fjerritslev Gymnasium.
Det vækker stor glæde hos Jammerbugt Kommune, Fjerritslev Gymnasium og SOSU Nord, at deres fælles indsats for
at etablere flere attraktive uddannelser i Fjerritslev har vist sig at have så stor interesse blandt de unge i området.
De tre samarbejdspartnere har længe været i dialog om, hvordan de kan understøtte det nuværende og fremtidige
behov for uddannet arbejdskraft i kommunen. En klar strategi i den sammenhæng er, at de unge ikke behøver at rejse
væk fra kommunen for at tage en erhvervsuddannelse.
– Vi ved af erfaring, at det er svært for de unge at rejse væk fra nærmiljøet, familien og vennerne. På den her måde kan
de blive, hvor de bor og trives bedst og bruge deres gode energi og kræfter på at tage en kompetencegivende og
attraktiv uddannelse, som med meget stor sandsynlighed fører til jobmuligheder i selvsamme kommune, fortæller
direktør Anja Jørgensen fra SOSU Nord.
Fjerritslev Gymnasium danner med sit campus de perfekte rammer for flere end 500 elever fordelt på STX, HF, HHX, 10.
Klassecenteret og nu også social- og sundhedsuddannelsen. Rektor Per Beck fra Fjerritslev Gymnasium glæder sig
over den store alsidighed under samme tag.
– Det giver uden tvivl et løft til det sociale liv på campus, at vi kan samle de unge på tværs af uddannelser. Det giver en
spændende dynamik, men også en faglig og menneskelig forståelse blandt eleverne for, at de kan og vil noget
forskelligt med deres liv og fremtid, uddyber Per Beck.
SOSU Nord holder den 21. maj kl. 9.30 et informationsmøde på Fjerritslev Gymnasium om grundforløbet til
uddannelserne som Social- og sundhedshjælper eller Pædagogisk assistent på Fjerritslev Gymnasium , hvor alle er
velkommen til at deltage. Det er også stadig muligt at søge ind på grundforløbet frem til 19. maj 2014.
Kontaktpersoner
Direktør Anja Jørgensen, mobil 31647111, anjo@sosunord.dk
Rektor Per Beck, tlf. 96505106, mobil 24477668, pb@fjerritslev-gym.dk

	
  

	
  

