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Forberedende
grunduddannelse
er en 2-årig
uddannelse
FGU FORENER
PRAKSIS OG
TEORI

FGU er en uddannelse til dig der:
• Er under 25 år, og har gennemført
9 års skolegang.
• Har brug for at finde ud af,
hvilken uddannelsesvej du skal gå.
• Har holdt pause fra uddannelse.
• Ønsker en uddannelse med mulighed
for at lære på en praksisnær måde.
• Ikke har gennemført en anden
ungdomsuddannelse.
Målet med Forberedende grunduddannelse er,
at du i en periode på op til 2 år bliver klar
til enten at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse eller at få et job.

FGU BYGGER
BRO TIL
FREMTIDEN OG
DET GODE LIV

Uddannelsens
opbygning
Forberedende grunduddannelse har 3 linjer
• Produktionsgrunduddannelse - PGU
• Almen grunduddannelse - AGU
• Erhvervsgrunduddannelse - EGU
FGU starter med et basisforløb, frem til
næste semesterstart, hvorefter du starter
på dit valgte spor, som består af en række
erhvervstemaer.
Der er mulighed for at skifte spor
undervejs eller at inddrage elementer
på tværs af de 3 linjer.
Det vigtigste mål er, at der i samarbejde
med DIG sammensættes en Forberedende
grunduddannelse, der passer lige præcis
til Dig og din fremtidige uddannelse
eller job på arbejdsmarkedet.

Du modtager skoleydelse under hele
uddannelsen.
For aktuelt beløb se på www.fgusoj.dk

FGU Sydøstjylland
udbyder følgende
erhvervstemaer:
Når du starter på FGU skal du vælge et
erhvervstema. Det uanset om du vælger AGU,
PGU eller EGU. Måske kan det i udgangspunktet
være svært at vælge, men det er en af de ting vi vil
hjælpe dig med på basisforløbet.

Faglige temaer i FGU
Horsens
Hedensted

Skanderborg

Odder

Omsorg & Sundhed

X

X

X

Handel & Kundeservice

X

Musisk & Kunstnerisk produktion

X

Mad & Ernæring

X

X

Byg, bolig & anlæg

X

X

X

Kommunikation & Medier

X

X

X

Motor & Mekanik

X

X

Service, lager & transport

X

Industri (plast, metal mm.)

X

X

VI VIL
SAMMEN
MED DIG
LAVE DET
BEDST
TÆNKELIGE
FGU
FORLØB

Hvordan starter
jeg på FGU
Hvis du tror FGU er noget for dig? - skal
du henvende dig til din KUI vejleder i din
kommune.

ENHVER
REJSE
STARTER
MED DET
FØRSTE
SKRIDT

Se filmen om
FGU på
www.ug.dk

• Sammen med Din KUI vejleder laver I en
målgruppevurdering og en uddannelsesplan,
som bliver sendt til os.
• Når vi har modtaget din Uddannelsesplan
og målgruppevurdering, vil du blive
kontaktet og inviteret til en
opstartssamtale.
• Hvis vi sammen bliver enige om, at FGU er
det rette for dig, bliver du optaget, og du
får en opstartsdato.

Afsøgningsforløb

og tjek vores hjemmeside www.fgusoj.dk
hvor du kan læse meget mere

Hvis du og/eller din KUI-vejleder er i tvivl, om
FGU er noget for dig, har du mulighed for at
komme på et afsøgningsforløb i op til 14 dage.
Her oplever du hvad FGU er - snakker med
andre elever og med vejlederne.

Vi glæder os til at se dig!

Vi starter jævnligt afsøgningsforløb- det vil
fremgå på forsiden af vores hjemmeside
hvornår.

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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