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RELEVANTE
OPLYSNINGER I
UDDANNELSESPLANEN:

FORLØBSPLANEN:

Vi vil gerne sikre en tryg og god opstart for de unge,
så det er vigtigt, at KUI sender en målgruppevurdering
/uddannelsesplan med en god beskrivelse af den
unges forudsætninger og mål for et forløb på FGU.
Det er vigtigt, at den unge sammen med KUI har
tænkt over eller har et realistisk og gerne fleksibelt
ønske om fagtema, undervisning, spor m.m., før
deres første samtale hos FGU eller før opstart på
afsøgningsforløbet.
•
•
•
•
•
•
•
•

Uddannelsesmål
Uddannelsesretning
Skolebaggrund
Skolepapirer
Uddannelsespålæg
Behov for hjælpemidler
Hidtidig behov for pædagogisk/ psykologisk støtte
Den unges kontaktperson og
kontaktinformation på denne
• Varighed af uddannelsesforløbet, uddannelsesspor og evt. afsøgningsforløb (vigtigt ift. FGU)
Oplysninger om en social indsats kan fx være
relevant, hvis den unge skal have fri fra
undervisningen til at deltage i indsatsen.
Inden en ung starter på basis forløbet udarbejder
FGU og den enkelte unge en forløbsplan på
baggrund af oplysninger fra uddannelsesplanen.
Forløbsplanen beskriver uddannelsesforløbet,
herunder konkrete uddannelsesforløb, udviklingsmål,
uddannelsesspor, erhvervstræning, praktik,
kombinationsforløb, valgfag m.m.

KOM I GANG
MED EGU

I de tilfælde, hvor den unge ønsker EGU-sporet,
er det EGU teamet, der i løbet af basis
forløbet, sammen med eleven vurderer elevens
brancheafklaring, mødestabilitet og parathed til
37 timers lønnet praktik hos en arbejdsgiver.
Der er løbende optag på basis, hvorimod spor (AGU/PGU/
EGU) har optag to gange årligt. Der er dog mulighed for
optag på EGU hele året, når der er fundet en arbejdsgiver i
samarbejde med den unge. Det vil sige, at hvis en fuldtids
praktik forud for opstarten på FGU, fører til en ansættelse
hos en arbejdsgiver kan eleven starte direkte på EGU
sporet. Inden opstarten i FGU udfærdiges der, sammen
med den unge og arbejdsgiver, både praktikaftale og
forløbsplan, som beskriver, hvordan den unge undervejs i
uddannelsen når sine mål, herunder kombinationsforløb,
kurser og undervisning (dansk, matematik og PASE).

ER DU
KLAR TIL EGU

Jo mere afklaret en ung er inden starten på FGU,
jo større sandsynlighed er der for en succesfuld
overgang til EGU sporet. Derfor anbefaler vi at:
• Eleven er afprøvet så lang tid som muligt,
minimum 4 uger på fuld tid, hos en arbejdsgiver
indenfor branchen.
• Elev, og forældre, hvis eleven er under 18 år,
tilbydes en informationssamtale med en EGU-vejleder.
• Arbejdsgiver kontaktes af EGU-vejleder,
så betingelserne i EGU er klare.
• Der efter endt praktik udfærdiges en udtalelse
af arbejdsgiver.
• Der efter endt praktik indgås aftale om opstart
af 2-årigt EGU forløb.

De 3 indgange
til EGU Sporet:
ELEV MED
PRAKTIKPLADS/
ARBEJDSGIVER

Efter endt praktik på fuld tid laver
KUI målgruppevurdering og uddannelsesplan
med den unge. EGU vejleder holder møde
med den unge og virksomheden omkring
det videre forløb. Herefter etableres der
praktikaftale og forløbsplan.

ELEV MED
PRAKTIK, UDEN
ARBEJDSGIVER

Arbejdsgiver ønsker ikke
aftale -> Praktik fuld tid ->
Info om EGU/FGU
af FGU vejleder
Ung -> UU/JC -> Praktik fuld tid ->
Info om EGU/FGU af FGU vejleder
Skoleforløb, herunder
AMU og evt.
boglige fag

ELEV UDEN
PRAKTIK, UDEN
ARBEJDSGIVER

Efter endt praktik på fuld tid laver
KUI målgruppevurdering og uddannelsesplan
med den unge. Eleven starter på FGU skolen,
og der arbejdes på etablering af praktik*.
* praktikaftale i Skanderborg, Hedensted
og Odder etableres af kommunen,
i Horsens etableres den af FGU.

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

