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EGU Spor

ELEVER,
INDSKREVET
PÅ FGU UDEN
PRAKTIKAFTALE:

• Starter som EGU-elev på EGU BASIS.
• EGU teamet har tovhold på alle elementer
i elevens forløb. Teamet består af EGU vejleder
samt undervisere.
• Eleven deltager i et op til 20 ugers basisforløb.
Undervisere og EGU-vejledere evaluerer
løbende, om eleven er EGU-klar
(bl.a. brancheafklaring, mødestabilitet,
håndværksmæssige evner).
• Obligatorisk for alle elever, der er
indskrevet som EGU-elever er, at de som et
led i deres afklaring skal i 2 x 14 dage
brancherelevant erhvervstræning. EGU teamet
faciliterer, opfølger og afslutter erhvervstræningen.
o
		
		
		
o
		

Hvis det viser sig at eleven ikke er klar til
EGU-spor, kontaktes KUI, og elevens
uddannelsesplan og forløbsplan ændres.
Herefter fortsætter eleven
som enten basis-elev eller som PGU-elev.
Hvis det viser sig at eleven er klar til EGU-spor,
arbejder EGU vejleder og elev sammen om at
etablere lønnet praktik. Så længe dette arbejde
står på, fortsætter eleven på enten basis eller PGU.

Basis/intro
20 uger inkl.
erhvervstræninger

Eleven er ikke parat til EGU,
og KUI inddrages for
ændring af forlbøbsplan

Praktik hos
arbejdsgiver

Fortsætter på basis eller
skifter til
PGU spor

EGU Spor

ELEVER,
INDSKREVET
PÅ FGU MED
PRAKTIKAFTALE:

• EGU-eleven starter som udgangspunkt i praktik
hos arbejdsgiver.
• I forbindelse med opstart indkaldes eleven
til screening mm.
• Eleven indkaldes til skoleperiode på FGU skolen
i Horsens to gange om året.
o
		

Forårselever (indskrevet i perioden feb.-jun.)
skal på skole i august.

o
		

Efterårselever (indskrevet i perioden sep.-dec.)
skal på skole i januar.

• Det tilstræbes at igangværende EGU-elever
samles på et´ hold med gennemgående
undervisere og både individuelle- og
gruppevejledninger fra EGU-vejlederne.

Praktik hos
arbejdsgiver
Praktik hos
arbejdsgiver.
Indkaldes til
screening

Introforløb
på FGU
af 4 ugers
varighed
Skoleforløb,
herunder
AMU og evt.
boglige fag

VORES

VISION

På FGU Sydøstjylland
oplever du
at alle kan noget
alle er noget
og alle bliver til nogen.
FGU Sydøstjylland giver
Flere Glade Unge,
der sammen skaber sig en
Fremtid Gennem Uddannelse.
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