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Derfor er FGU fedt!

FGU-skolen i Køge
FGU-skolen i Faxe
FGU-skolen i Ringsted

• Du bliver afklaret om din fremtid
• Du bruger både hoved og hænder
• Du bliver del af et stærkt fællesskab
•	 Du	bliver	kvalificeret	til	videre	uddannelse

• Du uddanner dig i dit eget tempo
• Du prøver dig selv af i trygge rammer
• Du får skoleydelse imens
•	 Du	får	bevis	på	dine	kompetencer

NY! Forberedende

Grunduddannelse



Køge

Linjer

• Omsorg & Sundhed
•  Turisme, Kultur & Fritid
• Mad & Ernæring
• Byg, Bolig & Anlæg
• Handel & Kundeservice
• Miljø & Genbrug
•  Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri
•  Kommunikation & Medier
•  Service & Transport
• Industri, Plast & Metal

• Omsorg & Sundhed
•  Turisme, Kultur & Fritid
• Mad & Ernæring
• Byg, Bolig & Anlæg

• Omsorg & Sundhed
•  Turisme, Kultur & Fritid
• Mad & Ernæring
• Byg, Bolig & Anlæg
• Handel & Kundeservice
• Miljø & Genbrug
•  Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri
•  Kommunikation & Medier
• Industri, Plast & Metal

Faxe

Ringsted

Vælg mellem 3 spor Sådan bliver du elev

Med FGU får du

Følg	os	på	de	sociale	medier
#fgu4you

Almen grunduddannelse 
På den almene grunduddannelse (AGU) 
lærer du almene fag som f.eks. dansk 
og matematik ved at kombinere 2/3 
teori med 1/3 praksis. Med en afgående 
eksamen giver AGU dig adgang til 
erhvervsuddannelser og gymnasiale 
uddannelser som f.eks. det almene 
gymnasium (stx) eller hf.

 

Produktionsgrunduddannelse 
På produktionsgrunduddannelsen (PGU) 
lærer du om erhvervsfaglige temaer 
gennem 1/3 teori og 2/3 værksteds-
produktion. Samtidig bliver du under-
vist i almene fag som f.eks. dansk 
og matematik. Med en afsluttende 
faglig prøve giver PGU dig adgang til 
erhvervsuddannelserne, så du kan 
blive faglært.

Erhvervsgrunduddannelse 
På erhvervsgrunduddannelsen (EGU) 
lærer du om erhvervsfaglige temaer 
gennem 1/3 teori og 2/3 virksomheds-
praktik. Samtidig bliver du undervist 
i almene fag som f.eks. dansk og 
matematik. Med en afsluttende faglig 
prøve giver EGU dig adgang til 
erhvervsuddannelserne, så du kan 
blive faglært.

For at blive elev skal du først tale med en UU-vejleder, 
i den kommune du bor i. Find din vejleder på minvejleder.dk 

eller ring til din kommune. Du og din vejleder finder 
sammen ud af, om FGU er din vej videre.

1. Mulighed for at blive klogere på dig selv, samtidig med at  
 du får en uddannelse.
2. En varieret skoledag med undervisning, der bygger på  
 praksis, produktion og praktik.
3.  Et uddannelsesbevis på de kompetencer, du opnår i din  
 tid på FGU.

Uddannelsen er for dig 
under 25 år, der hverken er 

i uddannelse eller job AGU EGUPGU

Som elev på FGU Midt- og Østsjælland kan du få skoleydelse. 
Ydelsen varierer, alt efter hvor gammel du er, og om du bor 
hjemme eller for dig selv. Har du børn, kan du få et tillæg.

Skoleydelse
Hos os får du hjælp til at finde din personlige motivation og sætte retning på din fremtid. 

Samtidig bruger du både hoved og hænder til at lære en masse fagligt.
Du bliver en del af et stærkt fællesskab og får tid til at uddanne dig i dit eget tempo, 

dog som udgangspunkt inden for 2 år.


