


FGU-Skolen Høje-Taastrup

FGU-Skolen Greve

FGU-Skolen Solrød

FGU-Skolen Roskilde

FGU-Skolen Lejre



FGU-Skolen Høje-Taastrup (144)

FGU-Skolen Greve (91)

FGU-Skolen Solrød (31)

FGU-Skolen Roskilde (198)

FGU-Skolen Lejre (55)



110 medarbejdere på 5 lokationer
heraf ca. 85 undervisere, 8 vejledere, 8 adm., 9 ledere, 

4 Produktionsskoler, 2 VUC’er, 2 UU-centre, 1 AOF, 1 øvrig skole

Sekretariat på Rugvænget i Taastrup



Vi skal bygge en FGU - Skole sammen . . .

Vi skal udbyde en helt ny uddannelse  . . .

Vi skal forme en helt ny fælles kultur . . .

Vi skal skabe en rigtig god arbejdsplads . . .

….. Alt sammen i samarbejde med 5 kommuner
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PGU

EGU

AGU



FGU-aftalen og implementering

Marts 2019
Institutionsbekendtgørelse og 

uddannelsesbekendtgørelse i høring

Maj 2019
Institutionsbekendtgørelse og 

uddannelsesbekendtgørelse udstedes

Maj 2019
Vejledning til 

uddannelsesbekendtgørelsen

1. august 2019
Uddannelsen starter

Side 8

FGU KUI

8. april 2019
Indsend opgørelse 

over forventet antal elever

Juni 2019
Indsend redegørelse

for organisering af KUI

1. august 2019
KUI starter

Januar 2019
Målgruppevurdering 
og uddannelsesplan



Forberedende 
Grunduddannelse

UU
AOF

VUC
PSKAlmen 

undervisning
AVU / FVU / OBU

Undervisning 
og vejledning

i EGU

Produktion, 
undervisning 
og vejledning
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Fag og faglige temaer 

Side 12

Faglige temaer
1 Omsorg og sundhed

2 Handel og kundeservice

3 Turisme, kultur og fritid

4 Musisk og kunstnerisk produktion

5 Mad og ernæring

6 Miljø og genbrug

7 Jordbrug, skovbrug og fiskeri

8 Byg, bolig og anlæg

9 Kommunikation og medier

10 Motor og mekanik

11 Service og transport

12 Industri (plast, metal mm.)

Fag
1 Dansk

2 Dansk som andetsprog

3 Engelsk

4 Identitet og medborgerskab

5 Matematik

6 Naturfag

7 PASE*

8 Samfundsfag

9 Teknologiforståelse**

* Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, 

Erhvervslære

**Valgfrit for institutionerne at udbyde



Side 13

Praksis-

fællesskab

Praksis-baseret 

dannelse 

og læring

Autenticitet

Helheds-

orienteret 

undervisning

Synlige 

læringsmål

Lærings-

strategier
Tydelig strukturDifferentiering

Sproglig 

opmærksomhed
Inkluderende

læringsmiljø

Afklaring og 

vejledning
Evaluering

Innovation og 

produkt-

udvikling

Sundhed, 

ernæring og 

motion

Dannelse

FGU’s ”didaktiske principper”



Udvikling af en Fælles pædagogisk/didaktisk model for undervisning og læring
med udgangspunkt i modellen ”Praksisbaseret Læring via produktion” (Base 4000 & PSF)

Model for AGU Model for PGU Model for EGU
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Produktion

Julefrokost til vikingeskibs museet

Faglighed og faglige 

færdigheder

Håndtering af  råvarer/fødevarer
Fødevare– og produktions hygiejne
Anretning
Tilberednings metoder
Komposition
Æstetik
Kulinarisk sensorik
Råvare kendskab
Sæson & menuplanlægning
Ergonomi
Rengøring & husholdning
Egenkontrol
Ernæring & sundhed

Matematik

Rummål
Konvertering af 
enheder
De fire regnearter
Økonomi

Dansk

Læse og forstå en 
opskrift
Formidling
Kildekritik

Kunde/målgruppe

Vikingeskibsmuseet
Personalet

Metode/didaktik

Tværfagligt samarbejde (Byg og medie).
Kombination af teoretiske oplæg og afprøvning i praksis. 
Fællesoplæg, gruppearbejde, selvstændigt og individuelt arbejde
Erindringsbog.
Studere filmeksempler på labyrintarbejde.
Opbygning og afprøvning af minilabyrint.
Demokratiske processer
Fotodokumentation og fotobog.

Arbejdspladslære

Kundeservice og tiltaleform
Arbejde med deadline
Søge og anvende viden
Personlig fremtoning og uniformering
Punktlighed
Betjening og værtsskab
Selvdisciplin og ansvar
Arbejdsmiljø og Sikkerhed

Samarbejdslære

Modtage og forstå anvisning
Konflikthåndtering
Forholde sig til egen indsats og rolle, der udføres i samarbejde med 
andre.
Individuel ansvarlighed
Ansvarlighed for egen indsats og sammenarbejde med kolleger
Være en god kollega

Erhvervslære

Lære en faglighed man kan overføre
Fagudtryk

Ufaglært beskæftigelse

Køkkenmedhjælper
Tjener
Rengøring
Cafemedarbejder
Fødevare butikker, delikatesse osv.

Ungdomsuddannelser

Gastronom
Tjener
Alle relevante fødevareuddannelser, slagter mv



Omsorg og Sundhed

Kommunikation og Medier

Turisme, Kultur og Fritid

Eleven vælger sig 
ind på et fagligt 
tema, og deltager 
i undervisning og 
praksisbaseret 
læring på 
værksted, en 
virksomhed eller i 
forskellige andre 
praksisrelaterede 
sammenhænge



17



18



Faglige temaer fra august 2019 i FGU-Skolen Øst

• Mad og ernæring

• Omsorg og sundhed

• Kommunikation og medier

• Byg, bolig og anlæg

• Musisk og kunstnerisk produktion

• Turisme, kultur og fritid

• Jordbrug, skovbrug og fiskeri

• Handel og kundeservice



Ambitionen for de kommende 4 år

• Industri

• Motor og mekanik

• Service og transport

• Miljø og genbrug



Overgang til uddannelse eller 
beskæftigelse

Vi skal bygge bro til uddannelse og job

Elevernes tilstedeværelse

Vi skal skabe en skole, hvor der er plads til alle,
og hvor eleverne kan se og mærke at der er brug for dem

Faglig progression

Vi skal møde, støtte  og udfordre hver enkelt elev

Elevernes trivsel

Vi skal skabe en skole, 
hvor eleverne har lyst til at være og lære



Det er ikke kun vigtigt at blive 
til noget…

Det er endnu mere vigtigt at 
blive til nogen !


