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OPTAGELSE
For at du kan blive optaget på FGU,
skal du snakke med en vejleder - frem
til 1. august på UU-centret, derefter i den
kommunale ungeindsats.
Vejlederen finder ud af, om du er i målgruppen.
Sammen finder I ud af en uddannelsesplan for dig.
Derefter skal du vælge en skole, hvor du kunne tænke dig
at gå. Du er garanteret optagelse i dit nærområde.
Søger du andre skoler, kræver det, at de har plads.
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Midt- og Østsjælland

Der er optagelse august og januar.
Dog kan altid du starte løbende på produktions- og erhvervsgrunduddannelsens første modul.
På FGU-skolen udarbejder du sammen med lærer/vejleder en forløbsplan, der mere deltaljeret beskriver dit ophold på FGU.
FGU erstatter produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelsen, almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne samt forberedende voksenundervisning.

KONTAKT
Klemmenstrupgård Produktionshøjskole: 5663 3700
Ringsted Produktionshøjskole: 5760 0298
Nærmeste UU-center
FGU direktør Tommy Sylvest: 2334 6817

www.fgu4you.dk

Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge

ALMEN

GRUNDUDDANNELSE
Undervisning i almene fag tilrettelagt på en praksisrettet
måde. For dig, der ønsker at kvalificere dig til en erhvervsuddannelse eller HF.

NY UDDANNELSE

FOR UNGE UNDER 25 ÅR
Fra 1. august 2019 starter den nye uddannelse:
Forberedende grunduddannelse, hvor du kan gøre dig
parat til ungdomsuddannelse eller job.
Du kan vælge mellem tre spor:
• Almen grunduddannelse
• Produktionsgrunduddannelse
• Erhvervsgrunduddannelse
Uddannelsen rummer både teori og praksis, og du kan gå
på uddannelsen i op til to år i et attraktivt ungemiljø.
Den er fleksibelt opbygget med forskellige på- og afstigningsmuligheder samt mulighed for at skifte spor med
faglige udfordringer, der passer til dit niveau.
FGU erstatter produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse, almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne samt
forberedende voksenuddannelse.

PRODUKTIONS

Du for følgende fag/niveauer at vælge i mellem:

GRUNDUDDANNELSEN

• Dansk

(intro. G, E, D)

• Dansk som andetsprog

(intro, G, E, D)

Udgangspunktet er værkstedsundervisning. Sporet er et
godt grundlag for valg af erhvervsuddannelse eller et ufaglært job.

• Engelsk

(intro, G, E, D)

• Identitet og medborgerskab

(G)

Kontor, handel og
forretning:

• Jordbrug, skovbrug og
fiskeri
Omsorg, sundhed og
pædagogik:

• Matematik

(intro, G, E, D)

• Handel og kundeservice

• Naturfag

(intro, G, E, D)

• Turisme, kultur og fritid

(G)

• Musisk og kunstnerisk
produktion

• Privatøkonomi, Arbejdspladslære,
Samarbejdslære, Erhvervslære.
• Samfundsfag
• Teknologiforståelse

(intro, G, E, D)
(G)

Mulighed for at gå til ordblindeundervisning og eksamen.

Fødevarer, jordbrug og
oplevelser:
• Mad og ernæring
• Miljø og genbrug

ERHVERVS

GRUNDUDDANNELSEN
Udgangspunktet for erhvervsgrunduddannelsen er aftalebaseret praktik i en virksomhed. Sporet henvender sig
primært til dig, som ønsker beskæftigelse og eventuelt at
fortsætte i en erhvervsuddannelse. Du kan følge undervisning i dansk og matematik, og du får fx. mulighed for at
tage på højskole.
Hvis du gennemfører hele erhvervsgrunduddannelsen
med afsluttende evaluering, giver det dimittendrettigheder
på samme måde som for EGU i dag.
Nærmere oplysninger:
• UU-centre
• Produktionsskoler
• VUC

• Omsorg og sundhed
Teknologi, byggeri og
transport:
• Byg, bolig og anlæg
• Kommunikation og medier
• Service og transport

Du får mulighed for at komme i kombinationsforløb på en
erhvervsskole, og du får mulighed for at komme i praktik i
en virksomhed i op til 4 uger pr. halvår.
Dansk og matematik indgår i forløbet.

