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INFO
FRA REGION NORDJYLLAND

Grøn omstilling i Region Nordjylland
Region Nordjylland arbejder for grøn omstilling og 
bæredygtighed på regionens sygehuse, institutioner 
og administration. Der er fokus på at nedbringe 

. C02-udledningen fra kørsel, madlavning, opvarm
ning, elforbrug og meget andet. Bæredygtighed 
handler ikke kun om klima og C02-udledning, men 
også brug og genbrug af ressourcer og materialer.
Vi arbejder derfor også på grønne indkøb og god 
affaldshåndtering.

rn.dk/ldima

Hospitalernes hovednumre
Aalborg Universitetshospital
Hobro
Farsø
Thisted

97 66 00 00
97 65 20 00
97 65 30 00
97 65 00 00 

aalborguh.rn.dk

Regionshospital Nordjylland
Hjørring 97 64 00 00
Frederikshavn 97 64 00 10

rhnordjylland.rn.dk

Psykiatrien 97 64 30 00 
psykiatri.rn.dk

Lægevagt og patientvejledere
Lægevagt (uden for lægernes åbningstid) 
Tandpinevagt (weekend og helligdage) 
Patientvejledere (hverdage kl 9-12)

70 15 03 00
70 20 02 55
97 64 80 10 

akut.rn.dk

Region Nordjylland 97 64 80 00 
rn.dk
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Læserbreve
En god debat kræver de bedste forudsætninger
Indsend dit læserbrev på på mail til: debat@dnmh.dk

Det--------
Nordjyske
Mediehus

pp

Bestyrelsesformand:
-Jeg har sjældent mødt 
mennesker, der brænder så 
meget for deres arbejde
Af Lokalredaktionen :
lokalmedier@dnmh.dk

- Jeg synes, FGU fortjener meget bedre end at være en velbevaret hemmelighed. Det vil jeg gerne 
arbejde for som ny bestyrelsesformand for FGU Nordvest, siger Jane Rødbro Koliers. Pressefoto

Bestyrelsesformanden for FGU
Nordvest, Jane Rødbro Rol
lers, har lavet et skriv 
omkring sit virke som besty
relsesformand ved FGU 
Nordvest.

- Det har længe været på 
den politiske dagsorden, at 
vi i Danmark skal blive 
meget bedre til at hjælpe 
unge under 25 år videre i job 
eller uddannelse. På lands
plan står næsten 50.000 
unge "udenfor”. Hold da op 
hvor har der været megen 
national blæst om de nye for
beredende grunduddannel
ser for netop disse grupper af 
unge mennesker.

- Jeg blev i foråret valgt til 
bestyrelsesformand for FGU 
Nordvest. Det er en post, jeg 
har glædet mig meget til at 
bestride, og jeg må sige, at 
mine forventninger er blevet 
mere end indfriet. Det, jeg 
oplever på FGU Nordvest, er, 
at jeg sjældent har mødt 
mennesker, der brænder så 
meget for deres arbejde. 
Engagementet lyser simpelt
hen ud afalle de ansatte. Der 
bliver udviklet og tilpasset 
uddannelsesforløb til hver 
enkelt ung, der træder ind ad 
døren. Alt er velovervejet og 
bunder i høj faglighed og et 
moralsk og etisk kodeks - 
også eksempelvis deres ind
satser for ordblinde. Jeg har 
besøgt alle FGU Nordvests 
tre skoler i Jammerbugt, Thi
sted og Morsø kommuner, og 
selvom hver skole har deres 
egen identitet, er der en 
tydelig rød tråd i hele arbej
det med de unge.

- Jeg synes ikke, at det er 
så kønt, at det har haltet så 
længe med den grundlæg
gende statslige finansiering 
af de nye forberedende grun
duddannelser. Det er immer
væk ikke hver dag, vi i Dan
mark åbner 85 nye skoler i 
27 institutioner fordelt over 
hele landet som led i en stor 
national reform, hvor også

kommunernes indsatser for 
de unge er blevet ændret 
radikalt. Lad os lægge det 
bag os. Jeg håber, ligesom 
alle i FGU-sektoren, at Fol
ketinget, som vedtog refor
men i bred enighed, med 
deres positive signaler i 
finansloven for 2023 nu hol
der fast i de gode visioner 
bag FGU. Det tager tid at 
bygge en helt ny sektor, nye 
skoler og nye pædagogiske 
indsatser.

- Jeg kan kun sige, at vi 
her i vores nordvestjyske 
kommuner er på rette vej, På 
trods af al balladen om FGU, 
er det lykkes for ledelse og 
medarbejdere i både FGU 
Nordvest og i de kommunale 
ungeindsatser (KUI) at holde 
fokus på sagen - de unge 
mennesker i Jammerbugt, 
Thisted og Morsø kommu

ner. Vores samfund har inve
steret i en stor reform. Det ér 
godt, hvis vi kan hjælpe man
ge flere unge bedre videre i 
livet, og for vores økonomi i 
kommunerne vil det have 
stor betydning, at flere kom
mer væk fra jobcentrene og 
bliver selvforsørgende. Jeg 
fornemmer, at vi allerede 
begynder at se resultater i 
det nordvestjyske.

- Jeg synes virkelig, der nu 
er brug for at tale vores nye 
forberedende grunduddan
nelser godt og grundigt op. 
Når vi i de kommende år for 
alvor skal have reformen på 
det forberedende område til 
at virke, skal vi blive meget 
bedre til at gøre de nye for
beredende grunduddannel
ser tydelige og synlige som et 
nyt og afgørende tilbud til de 
unge, der af den ene eller

anden grund støder på van
skeligheder og ikke går den 
lige vej fra folkeskole til 
uddannelse og beskæftigel
se.

- Jeg synes, FGU fortjener 
meget bedre end at være en 
velbevaret hemmelighed. 
Det vil jeg gerne arbejde for 
som ny bestyrelsesformand 
for FGU Nordvest.
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Morsø Folkeblads Ugeavis omdeles senest 
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Rødding med ekstra i stort oplag 27 gange 
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Tlf. 9935 3434 
reklamation@dnmh.dk

SE OGSÅ
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DFind os på 
Facebook

Affotografering af bladets annoncer 
og redaktionelle indhold er forbudt 
uden tilladelse.
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