Du betyder noget.
Derfor
• Er det vigtigt for os, at du trives,
så du kan lære noget.
• Bliver du en del af et fællesskab.
• Bliver du en del af et godt skolemiljø,
hvor mobning er bandlyst.
• Møder vi dig og hinanden med respekt.
• Skal du opleve dig set, hørt, forstået og udfordret.
• Får du mulighed for at deltage i projekter og ture.
• Løser vi udfordringerne i fællesskab.
• Hjælper vi dig med det, du har behov for,
så du kan gå på skolen.

VI GLÆDER OS
TIL AT SE DIG
Kontakt os på
8641 8200

EN NY VEJ
OR DIG DER
VIL VIDERE

Læs mere på
www.fguoj.dk

2022
Skoleydelse
Udbetales hver 14. dag

18 år og derover, udeboende................. 3.114,18 år og derover, hjemmeboende......... 1.344,Under 18.................................................... 776,Forsørgertillæg, enlige......................... 3.040,Forsørgertillæg, ikke-enlig......................1.212,-

Er FGU for mig?

Hvad kan jeg forvente?
Find os:

KOM
GODT
VIDERE

8960 Randers SØ
- Brusgårdsvej 17
- Engboulevarden 30
8370 Hadsten, Østergade 6
8500 Grenå, Åstruphegnet 25
8550 Ryomgård, Vestergade 67

Hvordan kommer jeg ind?

Er FGU for mig?
FGU står for forberedende grunduddannelse og er for dig, der er under 25 år og ikke er i gang med en uddannelse eller har fast arbejde.
Hvis din uddannelsesparathedsvurdering fra folkeskolen viste, at du
ikke var klar til en uddannelse, er det oplagt at kigge på FGU.

“

FGU er for dig, der har brug for
faglig, social eller personlig udvikling

“

- for at komme ind på en gymnasial uddannelse,
erhvervsuddannelse eller for at finde et ufaglært job.

Hvad kan jeg forvente?

AGU

Almen grunduddannelse

EGU

Erhvervsgrunduddannelse

Oplagt for dig, der gerne vil videre på en erhvervsuddannelse eller HF.

Oplagt for dig, der foretrækker arbejde frem for skole.

AGU kombinerer undervisning i almene fag og læring i praksis.
Det betyder, at du har fag som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag, men i stedet for kun at lære fra bøger, kommer du
også til at arbejde med forskellige emner i praksis.

Som elev på EGU er du i praktikforløb på en eller flere arbejdspladser
i størstedelen af tiden. Praktikken vil typisk være steder som butikker,
lager, håndværksvirksomheder eller ved firmaer, der står for at vedligeholde bygninger og udearealer. Som EGUer vil du opleve at være en del
af et team sammen med virksomhedens andre ansatte.

Måske laver du et kunstværk med cirkler og trekanter, når du har om
geometri. Måske anmelder du en film eller et teaterstykke, når du har
dansk eller engelsk. Og måske er du med til at lave markedsføring,
budget og regnskab for et event på skolen.
AGU udbydes både som profiler med forskellige temaer og på nogle
værksteder sammen med PGU. På www.fguoj.dk kan du se, hvilke muligheder vi tilbyder på de forskellige afdelinger.

FGU adskiller sig på mange måder fra det, du kender fra folkeskolen

Skoleundervisning udgør 1/3 af et EGU-forløb. Her er du oftest på en af
vores afdelinger til undervisning i f.eks. dansk og matematik.
Du kan også være på en erhvervsskole, hvor du tager et kursus i hygiejne, vedligehold af maskiner, et truckcertifikat eller andet.
På EGU er det i høj grad muligt at sammensætte lige det forløb, der
skal til for, at du kommer godt videre.
Det er UU, der har ansvar for at finde en praktikplads til dig.

Undervisningen har udgangspunkt i praksis
På AGU har du primært almen undervisning og praksis handler om,
at du bruger dansk, matematik osv. på håndgribelige, forståelige og
brugbare måder.

Mange faglige muligheder
Du vælger mellem forskellige profiler og faglige temaer. Når du er i
skole eller praktik, laver du altså noget, du gerne skulle synes er spændende - og hvor du både lærer noget og bliver udfordret.
Du kan tage det, du lærer med dig videre
Igennem faglige temaer og almene fag opbygger du viden og kompetencer, som du kan bruge direkte i hverdagen på en ungdomsuddannelse eller i et job.

Hvordan kommer jeg ind?
For at komme ind på FGU skal du tale med din UU-vejleder i den
kommune, du bor i.
Sammen laver I en målgruppevurdering.
Det er en snak om, om FGU er noget for dig.

PGU

Produktionsgrunduddannelse

Oplagt for dig, der gerne vil videre på en erhvervsuddannelse eller i
ufaglært arbejde.

FGU er fleksibel

PGU tager udgangspunkt i værkstedsundervisning og supplerer med
almene fag som dansk og matematik. Det betyder, at du løser praktiske
opgaver en stor del af tiden, og at fag som dansk og matematik ofte
handler om det, du laver på værkstedet.

• Der er løbende optag på FGU.
Det betyder, at du kan starte, når du er klar. Du
behøver ikke at vente til sommer eller til jul.
• Uddannelsen består af tre forskellige spor, som
har det til fælles, at undervisningen tager
udgangspunkt i praksis.
• Du har mulighed for at skifte spor undervejs
og du kan gå her i kortere eller længere tid
– op til 2 år i alt.
• Vi kan løbende justere din plan i takt med, at
du bliver mere afklaret.
• Med udgangspunkt i dine ønsker og behov
arbejder vi sammen med dig for, at du
kommer godt videre.

Vi udbyder en lang række værksteder lige fra klassiske håndværk som
træ, metal og autoværksted til landbrug, køkkener, medie- og innovationsværksteder, transport, omsorg og sundhed, musik og meget mere.
På www.fguoj.dk kan du se, hvilke værksteder
vi tilbyder, på de forskellige afdelinger.

“

Jeg føler mig forstået,
det er fedt.
Katja, FGU Østjylland

“

På PGU og EGU laver du primært praktisk arbejde og den almene
undervisning giver mening for det fagområde, du er på.

