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Er FGU for mig?

Hvilke værksteder og fag kan jeg vælge?

Hvordan kommer jeg ind?

Du betyder noget. 
Derfor...

Skoleydelse 
Skoleydelsen udbetales hver 14. dag. 

18 år og derover, udeboende ..............3.208,-
18 år og derover, hjemmeboende .......1.384,-
Under 18 ..................................................800,-
Forsørgertillæg, enlige .........................3.132,-
Forsørgertillæg, ikke-enlig .................. 1.248,-

Find os:

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

Jeg føler mig forstået, 
det er fedt

Katja, FGU Østjylland
“ ”

• 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 skoleforløb, 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.



-

Er FGU for mig?
FGU står for ’Forberedende grunduddannelse’. FGU har til for-
mål at gøre dig klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse 
eller til at finde et ufaglært arbejde. 

FGU er for dig, som... 

• er under 25 år. 

• ikke er i uddannelse, ikke har gennemført en ungdoms- 
uddannelse eller ikke er i fast arbejde. 

• har brug for faglig, social og personlig udvikling. 

• er klar til praktisk undervisning. 

• gerne vil videre på en erhvervsuddannelse, HF,  
gymnasium eller i ufaglært arbejde. 

FGU ER FOR DIG, DER HAR 
BRUG FOR FAGLIG, SOCIAL OG/ELLER 
PERSONLIG UDVIKLING

 
FGU 
er fleksibel
 
På FGU vil du have mulighed for at sammensætte 
lige det forløb, der skal til for, at du kommer godt videre i en 
retning, du gerne vil gå.

Du har mulighed for at skifte spor undervejs og kan gå på FGU i 
kortere eller længere tid – op til 2 år.

Vi justerer din forløbsplan i takt med, at du bliver mere afklaret. 
Ud fra din ønsker og behov arbejder vi sammen med dig for, at 
du kommer godt videre.

Hvordan kommer jeg 
ind? 
 
Man kan starte og stoppe året rundt. Det betyder, at du kan 
starte, når du er klar og behøver ikke at vente til sommer eller til 
jul.

For at høre mere om FGU og for at komme ind på FGU skal 
du tale med din KUI-vejleder*. Sammen vurderer I, om FGU er 
noget for dig.

Vi viser gerne rundt, hvis du vil se stedet og de forskellige afde-
linger, før du beslutter om FGU er noget for dig.

*Kommunale ungeindsats 

Hvilke værksteder og fag 
kan jeg vælge? 

Uddannelsen består af tre forskellige spor, der har det tilfælles, at 
undervisningen tager udgangspunkt i praksis.  
Du kan vælge mellem: 

 
PGU er oplagt for dig, der gerne vil videre på en erhvervsuddan-
nelse eller i ufaglært arbejde. PGU tager udgangspunkt i produk-
tion og supplerer med almene fag.

 
AGU er oplagt for dig, der gerne vil videre på en almen- eller 
erhvervsuddannelse. 
AGU indebærer almene fag, men kombinerer undervisningen 
med læring i praksis.

 
EGU er oplagt for dig, der foretrækker at lære på en arbejdsplads 
og du er i praktikforløb på en eller flere arbejdspladser det meste 
af tiden.  
Skoleundervisning udgør 1/3 af et EGU-forløb, hvor du kan få 
undervisning i f.eks. dansk og matematik. Du kan også være på en 
erhvervsskole, hvor du kan tage forskellige AMU-kurser, fx truck-
certifikat eller hygiejnebevis.

Du kan have fagene:
• Dansk/Dansk som andetsprog

• Matematik

• PASE  
(Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære)

• Engelsk

• Samfundsfag

• Naturfag

• Identitet og medborgerskab 

I stedet for kun at lære fra bøger kommer du også til at arbejde 
med forskellige emner i praksis.  

 

På www.fguoj.dk kan du se, hvad vi tilbyder på 
de forskellige afdelinger.

PGU Produktionsgrunduddannelse

AGU Almen grunduddannelse

EGU Erhvervsgrunduddannelse

Inderst inde manglede jeg 
i den grad selvtillid. Heldigvis 

oplevede jeg stor støtte i mit ønske 
om at blive FGU-lærling

Anders, FGU Østjylland

“
”


