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EN
PRAKTISK
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FORMÅL
OG MÅL

Det handler i høj grad om at øge den unges
selvværd og motivere dem positivt til at fortsætte
i uddannelse eller arbejde. De unge er motiverede
for uddannelse, brancheafklarede og mødestabile
når de starter i EGU – erhvervsgrunduddannelse.
Formålet med uddannelsen er at give unge
mulighed for at lære lige netop det, der giver den
enkelte unge mod på at fortsætte i uddannelse
eller komme ud på arbejdsmarkedet.
EGU-eleven er i ansættelsesforholdet at betragte
som en lærling eller elev. Eleven skal have ca. 35
ugers undervisning i de 2 år uddannelsen varer.
Eleven har en forløbsplan for sit EGU forløb, og
undervisningens indhold fremgår af denne plan.
Målet er at eleven i løbet af uddannelsen opnår:
• Personlig og social udvikling i forhold til at træde
ud på arbejdsmarkedet.
• Indsigt i arbejdsmarkedets krav og forventninger.
• Faglige kvalifikationer indenfor for valgte
erhvervstema og beskæftigelsesprofil.

VIRKSOMHEDENS
OPGAVER

FGU’S
ANSVAR

Når I siger ja til at ansætte en FGU-elev i et EGU
forløb, skal I være indstillet på:
• at tilrettelægge en 37 timers arbejdsuge
for eleven.
• at give eleven oplæring i virksomhedens
arbejdsgange.
• at give eleven overskuelige arbejdsopgaver
inden for faget, så den faglige udvikling sikres.
• at være opmærksom på målene i elevens
uddannelsesplan.
• at stille branchespecifikt arbejdstøj til rådighed
• at sikre at eleven er dækket af virksomhedens
lovpligtige arbejdsskadeforsikring
• at regulere lønnen løbende, så den følger
gældende overenskomst, herunder
protokollater mm.
Når I har en FGU-elev i et EGU forløb, kan I
forvente:
• at der forud for praktikken er skrevet kontrakt
og udarbejdet en forløbsplan med
elevens mål for perioden.
• at eleven er mødestabil og afklaret inden
for branchen.
• at elevens vejleder står til rådighed gennem hele
praktikken ved evt. problemer og spørgsmål.
• at sørge for, i samarbejde med virksomheden,
at tilrette elevens forløbsplan, så elevens
skoleuger opnås.
• at der afholdes løbende evaluerings møder
mellem elev, virksomhed og vejleder.

BONUS, LØN
OG FERIE

KONTRAKT OG
EVALUERING

Private arbejdsgivere får EGU-bonus, når der
ansættes en EGU-elev. Bonussen udgør 82 kr. pr.
praktikdag. Der udbetales højst bonus for 485
praktikdage og maksimalt 40.000 kr. pr. EGU-elev.
EGU-elever aflønnes efter gældende overenskomst.
Dette gælder alle elever, uanset alder og hvor
længe de har været i gang med EGU. Eleven
modtager feriegodtgørelse efter bekendtgørelsen
af lov om ferie. Elever, der fylder 20 år og har 2
måneders erhvervserfaring, skal være omfattet
af en pensionsordning, hvis det fremgår af
overenskomsten på området.
Arbejdet med målsætning og evaluering har
stor betydning for elevens udvikling, og det er
FGU´s erfaring at elev og virksomhed kommer
godt fra start på baggrund af et velplanlagt
uddannelsesforløb.
Derfor mødes EGU-elev, vejleder og virksomhed
inden ansættelsen starter for, i samarbejde, at
udfylde en praktikaftale, som skal indeholde
beskrivelse af elevens mål under uddannelsen,
arbejdstid og arbejdsopgaver og underskrives af
både EGU-elev, virksomhed og vejleder.
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FGU- Forberedende Grunduddannelse er en 2-årig
ungdomsuddannelse, som startede i august 2019.
FGU-Sydøstjylland dækker Horsens, Skanderborg,
Hedensted, Odder og Samsø.
FGU´s opgave er at kvalificere de unge til at kunne
fortsætte i en ordinær ungdomsuddannelse eller i
job på det lokale og regionale arbejdsmarked.
Undervisningen er hovedsageligt bygget op omkring
faglige og praksisnære fag og kurser.
Når eleven er på kursus og er væk fra praktikstedet,
får eleven skoleydelse direkte fra FGU. De udgifter
der måtte være forbundet med undervisningen,
vil blive dækket af FGU. Virksomheden har således
ingen udgifter til eleven i eleven kursusperioder.

MÅLGRUPPE

Målgruppen i FGU er unge mellem 15-24 år,
som på grund af faglige, sociale eller personlige
udfordringer har brug for længere tid til at
gøre sig klar til erhvervslivet eller til ordinær
erhvervsuddannelse.
Der kan ligeliges være tale om unge der ikke
opfylder adgangskravene til at komme ind på en
ordinær erhvervsuddannelse eller som kommer fra
arbejde eller praktikforløb.

DET SIGER
VIRKSOMHEDERNE

EN VÆRDSAT MEDARBEJDER
”Vi har fået en stabil og loyal medarbejder, som
vi kan være med til at give et skub i den rigtige
retning”
Iben Goul, Køkkenfaglig leder,
Horsens Ungdomsskole.
MERE END ”BARE” EN UDDANNELSE
”Det er altid et skulderklap til både kolleger og
virksomheden at se, hvordan en ung udvikler sig
i sådan et uddannelsesforløb. Men vigtigst af alt,
så ser vi et ungt menneske, som får mere selvtillid,
faglighed og mod på mere i livet”
Jørgen Juul, daglig leder Forum Horsens.
FLEKSIBILITET I UDDANNELSEN GIVER STØRRE
SUCCES
”Vi har haft fornøjelsen af at have en EGU-elev.
Vi følte os godt klædt på til at varetage opgaven,
da eleven sammen med sin vejleder, helt fra starten
var tydelige omkring elevens udfordringer. Ud over
det fik vi en ung mand, som vi kunne være med til
at uddanne og præge, både fagligt og personligt.
Det har været en god oplevelse og en stor
succes for alle parter”
Lars Juhl Nielsen, Indehaver Lars Juhl Nielsen VVS

KONTAKT

Har du spørgsmål til kombineret
Ungdomsuddannelse, er du meget
velkommen til at kontakte:
Maja Kirstine Petersen
Telefon: 2555 5616 • maja.petersen@fgusoj.dk
Helle Borg Johansson
Telefon: 2555 5620 • helle.johansson@fgusoj.dk
Jean Sewerin
Telefon: 2555 5608 • jean.sewerin@fgusoj.dk
FGU
Forberedende Ungdomsuddannelse
Vågøvej 16
DK-8700 Horsens
fgusoj.dk

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.

+45 25 55 56 00
Strandpromenaden 4c • DK-8700 Horsens
Vågøvej 16 • DK-8700 Horsens
Rønhøjvej 28 • DK-8300 Odder
Skanderborgvej 6 • DK-8362 Hørning

