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DU KAN SKIFTE SPOR
Der er gode muligheder, hvis du undervejs i din
uddannelse ønsker at skifte spor eller får nye 
mål for uddannelse eller job. Du skal drøfte  
ændringer med en lærer eller vejleder på FGU-
skolen.

KOMBINATIONSFORLØB

sted på andre uddannelsesinstitutioner.

ERHVERVSTRÆNING
Der kan gives op til 4 ugers erhvervstræning 
hvert halve år.

SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE
Der er mulighed for at søge 
specialpædagogisk støtte.

BUSKORT
Ungdomskortet giver dig rabat på offentlig 
transport mellem din skole og din bopæl.

ØKONOMI
Du får skoleydelse, når du går på FGU.

• Hvis du er under 18 år, får du 1581 kr.  
pr. måned

• Er du over 18 år og hjemmeboende, får du 
2747 kr. pr. måned.

• Er du over 18 år og udeboende, får du 
6378 kr. pr. måned.

• Hvis du er forsørger, får du et tillæg på 
2465 kr. pr. måned.

• Er du eneforsørger, får du et tillæg på  
6170 kr. pr. måned. 
 

MADORDNING
Vi spiser sammen i kantinen klokken 8.00 og 
11.30. Om fredagen spiser vi kun én gang.
Du betaler 300 kr. om måneden for din kost. 
Betalingen sker automatisk.

OBS!
Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at 
tage sodavand, slik og lignende med i skole.  
Vi er desuden en røgfri skole. 



HVAD ER FGU?
FGU er en uddannelse med almene fag, 
undervisning på værksted og praktik. 
Undervisningen adskiller sig fra traditionel 
skoleundervisning.

FGU er for dig  der er under 25 år og ikke har 
gennemført en kompetencegivende uddannelse, 
mangler fag og karakterer eller er i tvivl om 
valg af uddannelse. FGU tilbyder et spændende 
ungeliv  hvor du deltager i forskellige sociale 
aktiviteter.

HVAD KAN JEG BRUGE FGU TIL?
Uddannelsen gør dig klar til gymnasie/
HF, erhvervsuddannelse eller job. Det er 
en individuel uddannelse tilrettelagt med 
udgangspunkt i din uddannelsesplan.

Uddannelsen skal medvirke til din personlige, 
sociale og faglige afklaring. Skoledagen veksler 
naturligt mellem teori og praksis og der tilbydes 
undervisning i op til 8 forskellige faglige temaer 
og 8 almene fag.

OPSTART OG VARIGHED
Der er opstart på uddannelsen hele året rundt 
og det er muligt at gå på uddannelsen i op til 2 
år.

DU KAN VÆLGE MELLEM 3 SPOR
På FGU er der 3 spor at vælge mellem.

• Almengrunduddannelse AGU
• Produktionsgrunduddannelse PGU
• Erhvervsgrunduddannelse EGU

Forberende grunduddannelse
- Bliv klar til uddannelse eller job

Almen grunduddannelse - 
Almen grunduddannelse ( ) er for dig, der 
gerne vil blive bedre til almene fag for at få 
adgang til en ungdomsuddannelse. A  giver 
dig praksisrettet undervisning i almene fag. Du 
skal på  deltage i undervisning i dansk, 
matematik og enten identitet og medborgerskab 
eller PASE, samt et valgfrit fag.

Her er de 8 almene fag, som FGU tilbyder:

• Dansk
• Dansk som andetsprog
• Engelsk
• Identitet og medborgerskab
• Matematik
• Naturfag
• PASE ( rivatøkonomi,

rbejdspladslære,
rhvervslære)

• Samfundsfag

Du kan gå til afsluttende prøver i de almene fag  
du har valgt og på det niveau  du er nået til.

Produktionsgrunduddannelse - 
Produktionsgrunduddannelsen ( ) er for dig, 
der lærer bedst ved at bruge dine hænder. 
Måske vil du gerne have et ufaglært job eller 
videre til en erhvervsuddannelse.  består af 
2/3 produktion og 1/3 teori.

      

Erhvervsgrunduddannelse - EGU 
Erhvervsgrunduddannelsen ( ) er for dig, der 
gerne vil i praktik, fordi du ønsker at komme 
i job eller tage en erhvervsuddannelse.  
består af 2/3 praktik og 1/3 teori. Ud over 
praktikken skal du deltage i skoleforløb med 
undervisning i et fagligt tema og fag, som du 
kan bruge i din praktik.

Skoleforløbene kan eks. være:
• Dansk,
• matematik og
• PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære,
• Samarbejdslære, Erhvervslære)
• AMU-forløb

Du kan blive optaget på egu hele året, når 
du sammen med din vejleder har fundet en 
praktikplads.

Når du afslutter et fagligt tema på FGU 3 
niveau, kan du få et uddannelsesbevis, hvis 
du består en faglig prøve. Prøven bedømmes 
bestået/ikke bestået. Du kan gå til afsluttende 
praksisrelateret prøve i de almene fag på de 
niveauer, som fagene udbydes på.
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