Borgerinformation · uddannelse

Holstebro

Forberedende
GrundUdannelse (FGU)
Forberedende GrundUddannelse er et nyt tilbud til dig under 25 år, der har brug for
at styrke dine personlige, sociale og faglige kompetencer for at blive klar til en
erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller et job.

HVEM GÆLDER DET?

Din vej til
uddannelse
og job

Økonomi
Du får skoleydelse, når du går på FGU. I 2020 er skoleydelsen:
373 kr. pr. uge, hvis du er under 18 år
648 kr. pr. uge, hvis du er over 18 år og hjemmeboende
1.504 kr. pr. uge, hvis du er over 18 år og udeboende
Forsørgertillæg for enlige på 1.455 kr. pr. uge.
Forsørgertillæg for ikke-enlige på 582 kr. pr. uge.
På EGU får du elevløn, når du er i praktik.

SÅDAN GØR DU
Vil du i gang med FGU, skal du henvende dig til din vejleder i
kommunen. Du kan også læse mere om FGU på www.uvm.dk
og www.ug.dk

Almen GrundUddannelse (AGU)

ProduktionsGrundUddannelsen (PGU)

ErhvervsGrundUddannelsen (EGU)

Der er optag to gange om året - august og januar.

Der er optag to gange om året - august og januar.

Der er optag hele året, når du sammen med din vejleder har
fundet en praktikplads.

Agu giver dig praksisrettet undervisning i almene fag. Fx bliver
teori sat i tæt forbindelse med praksis. Måske kan du bruge
dansk og matematik, når du arbejder med sundhed i et projekt.
Når du afslutter et fag, bliver du bedømt med en karakter ud fra
7-trinsskalaen.

Pgu består af 2/3 produktion og 1/3 teori. Du vælger mellem
et af de værksteder, som skolen tilbyder (se nedenfor). Ud over
undervisningen på værkstedet har du undervisning i dansk,
matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Du har også mulighed for at tage valgfag
som engelsk og samfundsfag. Når du afslutter et fagligt tema
på FGU 3 niveau, kan du få et uddannelsesbevis, hvis du består
en faglig prøve.

Fag
Dansk. Dansk som andetsprog. Engelsk. Identitet og medborgerskab. Matematik. Naturfag. PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære,
Samarbejdslære, Erhvervslære). Samfundsfag. Teknologiforståelse.
Med agu bliver du bedre til fx dansk og matematik. Det kan give
dig adgang til en ungdomsuddannelse som hf, gymnasiet eller en
erhvervsuddannelse.

Egu består af 2/3 virksomhedspraktik og 1/3 teori. Du vælger
mellem et af de 12 faglige temaer, som du skal i praktik i. Ud
over praktikken skal du deltage i skoleforløb med undervisning i et fagligt tema og fag, som du kan bruge i din praktik.
Skoleforløbene skal også indeholde dansk, matematik og PASE
(Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære).
Når du afslutter et fagligt tema på FGU 3 niveau, kan du få et
uddannelsesbevis, hvis du består en faglig prøve.

Temaer / værksteder
Omsorg og sundhed. Handel og kundeservice. Turisme, kultur
og fritid. Musisk og kunstnerisk produktion. Mad og ernæring.
Miljø og genbrug. Jordbrug, skovbrug og fiskeri. Byg, bolig og
anlæg. Kommunikation og medier. Motor og mekanik. Service og
transport. Industri (plast, metal m.m.).
Med pgu får du færdigheder, som du kan bruge til at få et
ufaglært job - eller til at forberede dig på en erhvervsuddannelse
og blive faglært.

Temaer / værksteder
Omsorg og sundhed. Handel og kundeservice. Turisme, kultur
og fritid. Musisk og kunstnerisk produktion. Mad og ernæring.
Miljø og genbrug. Jordbrug, skovbrug og fiskeri. Byg, bolig og
anlæg. Kommunikation og medier. Motor og mekanik. Service og
transport. Industri (plast, metal m.m.).
Med egu får du færdigheder, som du kan bruge til at få et ufaglært job - eller til at komme ind på en erhvervsuddannelse og få
en faglært uddannelse.

* Du kan i særlige tilfælde godt blive optaget på FGU, selv om du er fyldt 25 år. Hør din sagsbehandler. ** Hvis det ikke er afklaret, om du skal i FGU eller i et andet uddannelsestilbud, kan du gennemføre et såkaldt
afsøgningsforløb på op til to uger, hvor du får erfaringer med forskellige fagområder og bliver realkompetencevurderet. Herefter kan det besluttes, om du skal optages på FGU.
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Tilbuddet gælder dig under 25 år*, der enten ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse – eller ikke er i
beskæftigelse. FGU varer op til to år og kan hjælpe dig med både
personlig og faglig afklaring og opkvalificering, så du kan komme i
gang med en uddannelse eller komme i arbejde. FGU består af tre
spor: almen grunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse
(PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU) - se nedenfor. Hvis ikke
du ved, hvilket spor du skal vælge, kan du begynde på et basisforløb**, hvor du får mulighed for at snuse til de tre spor. Der er
løbende optag på basisforløbet. Undervisningen adskiller sig fra
traditionel skoleundervisning ved hele tiden at skifte mellem teori
og praksis. Der er mange fælles aktiviteter, og der tages hensyn til
de ting, du kan have svært ved - både fagligt, personligt og socialt.

