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Kom videre med en forberedende grunduddannelse

Velkommen til
FGU Midt- og Østsjælland
I FGU Midt- og Østsjælland arbejder vi for at give unge de rette
faglige, personlige og sociale kompetencer for videre uddannelse og job.
Her er rum til at prøve sig selv af i trygge rammer og tid til at finde sin personlige motivation.
Vi tilbyder en aktiv og varieret skoledag med undervisning, der bygger på praksis,
produktion og praktik. Hos os bliver de unge klogere på sig selv, samtidig med
at de får en uddannelse, de rent faktisk kan bruge til noget.

VÆLG MELLEM 3 SPOR

Direktør i FGU Midt- og Østsjælland

AGU

PGU

EGU

Almen grunduddannelse

Produktionsgrunduddannelse

Erhvervsgrunduddannelse

Er du under 25 år
og hverken i job eller uddannelse?
Måske en forberedende grunduddannelse (FGU) er noget for dig!
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.
Vi er dit sprængbræt til videre uddannelse eller job.
www.fgu4you.dk

Derfor er FGU fedt
•
•
•
•

Bliv afklaret om din fremtid
Brug både hoved og hænder
Uddan dig i dit eget tempo
Bliv del af et stærkt fællesskab

•
•
•
•

Prøv dig selv af i trygge rammer
Bliv kvalificeret til videre uddannelse
Opnå bevis på dine kompetencer
Få skoleydelse under uddannelsen

BLIV EN DEL AF
ET STÆRKT
FÆLLESSKAB
ELSKER DU ❤ ...

√ AT GIVE MENNESKER GODE OPLEVELSER
√ AT LAVE MAD
√ AT VÆRE KREATIV
√ AT ARBEJDE MED ØKOLOGI OG BÆREDYGTIGHED
√ AT HAVE EN AFVEKSLENDE HVERDAG
√ AT HAVE GODE MULIGHEDER FOR EN
INTERNATIONAL KARRIERE

√ AT DER ER MANGE SPÆNDENDE PRAKTIKPLADSER
√ AT DER ER EN JOBSIKKERHED SOM NYUDDANNET
PÅ 92-95 %

... OG SYNES DU OGSÅ, AT DET ER HELT OK, AT DU
FÅR LØN (CA. 12.000-19.500 KR.) UNDER STØRSTEDELEN AF DIN UDDANNELSE?
JA TAK!

BLIV
KOK, TJENER, RECEPTIONIST,
SMØRREBRØD/CATER ELLER
ERNÆRINGSASSISTENT

PÅ STEDET FOR MADHÅNDVÆRK
OG GODT VÆRTSKAB

ETA
BL

AVN
NH

ETA
BL

BE

LÆS MERE PÅ HRS.DK
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HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN, VIGERSLEV ALLÉ 18, 2500 VALBY
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Besøg os og prøv fx, hvordan det er at være elev for en dag. Du deltager i både
den praktiske og teoretiske undervisning, spiser frokost i vores elevrestaurant og
følges hele dagen af en elevambassadør fra skolen. Kontakt vores studievejledning
på 33 86 22 00 eller studievejledning@hrs.dk og hør mere.

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

8 almene fag
Fag

Niveau**

Fag

Niveau**

Fag

Niveau**

Dansk

Intro, G, E og D

Matematik

Intro, G, E og D

PASE*

G

Dansk som Andetsprog

Intro, G, E og D

Identitet og Medborgerskab

G

Samfundsfag

G

Engelsk

Intro, G, E og D

Naturfag

G

* Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære. ** G svarer til 9.-klasseniveau, E svarer til 10.-klasseniveau, D svarer til et niveau over 10. klasse.

NB! Ikke alle almene fag udbydes på alle tre skoler.

”Som vejleder støtter jeg Rozalin i at træffe et individuelt
uddannelsesvalg og hjælper hende med at afklare, hvilke
almene fag og niveauer hun skal have som led i sin
forberedende grunduddannelse (FGU), der er adgangsgivende
til netop hendes drømmeuddannelse.”

Githa Larsen, vejleder i Køge

”Jeg har en studentereksamen fra mit hjemland Syrien, men
for at komme videre i det danske uddannelsessystem tager
jeg nogle almene fag på FGU-skolen og får hjælp af min
vejleder Githa til at afklare, hvilken uddannelsesretning jeg
skal tage, og hvordan jeg kommer derhen.”

Rozalin, AGU-elev i Køge

FAGLIGHED, RÅDGIVNING & KVALITET
• MURERE • TØMRERE • MALERE

Vi udfører opgaver for private & erhverv
Lyngvej 56, 4600 Køge • Telefon: +45 5682 1308 • www.de-friske.dk

PGU
Produktionsgrunduddannelse
På produktionsgrunduddannelsen (PGU) lærer du om erhvervsfaglige temaer gennem 1/3 teori og 2/3 værkstedsproduktion.
Samtidig bliver du undervist i dansk, matematik og PASE*.
Med en afsluttende faglig prøve giver PGU dig adgang til erhvervsuddannelserne, så du kan blive faglært.

8 erhvervsfaglige temaer
Omsorg & Sundhed

Byg, Bolig & Anlæg

Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri

Turisme, Kultur & Fritid

Handel & Kundeservice

Industri, Plast & Metal

Mad & Ernæring

Kommunikation & Medier

Alle otte erhvervsfaglige temaer udbydes på introniveau, FGU 1, FGU 2 og FGU 3.

* Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære.

NB! Ikke alle erhvervsfaglige temaer udbydes som værkstedslinjer på alle tre skoler.

”Den produktion, der foregår på værkstederne, skal ses
som et pædagogisk redskab, der åbner op for den relationsdannelse mellem faglærer og elev, der er så afgørende for, at
vi kan rykke de her unge mennesker. Set i det lys er det ikke
så afgørende, hvad vi producerer. Det er processen, der er
det afgørende.”

Søren Juel, faglærer Byg, Bolig & Anlæg i Faxe

Vi leverer til FGU, skal vi også leverer til dig....

Backe & Kompagni ApS • tlf. 70 26 55 00

”På værkstedet har vi det ret godt sammen socialt, og det
er vigtigt, fordi vi samarbejder om mange ting. Jeg mangler
nogle almene fag for at komme ind på uddannelsen til klejnsmed, så på et tidspunkt skifter jeg spor til AGU’en, så jeg
kan fokusere mere på de fag, der giver mig adgang til
min drømmeuddannelse.”

Daniel, PGU-elev i Faxe

EGU
Erhvervsgrunduddannelse
På erhvervsgrunduddannelsen (EGU) lærer du om erhvervsfaglige temaer gennem 1/3 teori og 2/3 virksomhedslønnet praktik.
Samtidig har du mulighed for at blive undervist i dansk, matematik og PASE*.
Med en afsluttende faglig prøve giver EGU dig adgang til erhvervsuddannelserne, så du kan blive faglært.

8 erhvervsfaglige temaer
Omsorg & Sundhed

Byg, Bolig & Anlæg

Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri

Turisme, Kultur & Fritid

Handel & Kundeservice

Industri, Plast & Metal

Mad & Ernæring

Kommunikation & Medier

Alle otte erhvervsfaglige temaer udbydes på introniveau, FGU 1, FGU 2 og FGU 3.

* Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære.

NB! Ikke alle erhvervsfaglige temaer udbydes som værkstedslinjer på alle tre skoler.

”Det har været så god en oplevelse at have Catharina i praktik, at vi har tilbudt hende en læreplads. Det gør vi ikke blot
for at tage socialt ansvar, men fordi vi har brug for faglært
arbejdskraft, og det er lige præcis det, vi får ud af samarbejdet med FGU-skolen.”

Malermester Allan Petersen

”Hvis jeg ikke havde taget en erhvervsgrunduddannelse på
FGU-skolen, havde jeg ikke fået den praktikplads, der nu er
blevet min læreplads. Samtidig med at jeg er i lære hos Allan,
er jeg i gang med at tage mit grundforløb som bygningsmaler
på ZBC i Slagelse, så jeg kan få den uddannelse, jeg altid har
drømt om.”

Catharina, færdiguddannet EGU-elev i Ringsted

Individuel uddannelsesplan
Hvordan du sammensætter fagene og på hvilket niveau, afhænger af
din individuelle uddannelsesplan, du udarbejder i samarbejde med din
kommunale vejleder inden studiestart. Det er også af uddannelsesplanen, det fremgår, hvor længe din uddannelse forventes at tage.
Undervejs i uddannelsen kan du justere dit valg.

Når du åbner dig,
åbner verden sig.
Kom og besøg os.
Se mere på ZBC.dk

ZBC. Vær med. Verden er til at forandre.

Værkstedslinjer januar 2020

Almene fag
januar 2020

Køge

Omsorg & Sundhed
a Køge a Faxe

Turisme, Kultur & Fritid
a Faxe

•
•
•
•
•
•
•
•

Dansk
Dansk som Andetsprog (DSA)
Matematik
PASE
Identitet & Medborgerskab
Engelsk
Samfundsfag
Naturfag

Faxe
Mad & Ernæring

a Køge a Faxe a Ringsted

Byg, Bolig & Anlæg

a Køge a Faxe a Ringsted

•
•
•
•
•
•

Dansk
Dansk som Andetsprog (DSA)
Matematik
PASE
Engelsk
Naturfag

Ringsted
Handel & Kundeservice
a Køge a Ringsted

Kommunikation & Medier
a Køge

•
•
•
•
•
•
•

Dansk
Dansk som Andetsprog (DSA)
Matematik
PASE
Identitet & Medborgerskab
Engelsk
Naturfag

Følg os på de sociale medier
#fgu4you
Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri
a Køge a Ringsted

Industri, Plast & Metal
a Køge

Vælg mellem 3 skoler
• FGU-skolen i Køge
• FGU-skolen i Faxe
• FGU-skolen i Ringsted

Bliv elev
Hos FGU Midt- og Østsjælland søger du ikke om optag som på andre uddannelser.
For at blive elev skal du først tale med en kommunal vejleder i den kommune, du bor i.
Sammen finder I ud af, om en forberedende grunduddannelse er din vej videre.
Alle unge har en kommunal vejleder tilknyttet.
Ring til den kommunale ungeindsats og få kontakt til din vejleder:
Køge Kommune
Køge Ungecentrum
ungecentrum.dk
Tlf. 56 67 68 31

Ringsted Kommune
UU Ringsted
ringsted.dk
Tlf. 30 10 69 97

Faxe Kommune
UU UngeVejen
uu.faxekommune.dk
Tlf. 56 20 27 90

Stevns Kommune
UUV Stevns
uuvstevns.dk
Tlf. 28 79 26 19
Tlf. 28 14 30 42

Sorø Kommune
UU Sorø
uu.soroe.dk
Tlf. 30 10 69 78
Tlf. 30 10 69 70

Gå i gang når du er klar

Brug for ekstra støtte?

Vi har optag på de tre uddannelsesspor - AGU,
PGU og EGU - to gange om året i januar og august
måned. På vores basisforløb har vi løbende optag,
så du kan gå i gang, så snart du er klar til det.

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og derfor behov for særlige hjælpeforanstaltninger for at gennemføre din uddannelse,
kan vores vejledere hjælpe dig. Sammen kan I søge
om specialpædagogisk støtte (SPS).

Med FGU får du
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.

Mulighed for indflydelse
På alle vores tre skoler har vi elevråd, der drøfter emner med betydning
for, at vores undervisnings- og ungemiljø udvikler sig i den bedste
retning. Hvis du vil have indflydelse, er der rig mulighed for at få det.
I vores bestyrelse sidder også en elevrepræsentant, der taler på
elevernes vegne, når vigtige beslutninger træffes.

Kvalifikation til job
eller videre uddannelse
En forberedende grunduddannelse er adgangsgivende til videre
uddannelse. Er videreuddannelse ikke noget for dig, kan du bruge det
bevis, du får på de kompetencer, du har opnået i din tid på FGU’en til
at få et ufaglært job.

Skoleydelse under uddannelse
Som elev på FGU Midt- og Østsjælland får du det, der hedder 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.

Elev-pc stillet til rådighed
Vi har stort fokus på IT og arbejder målrettet på at udnytte
teknologiens mange læringsmuligheder. Derfor får alle elever på vores
tre skoler udleveret elev-PC’ere til udlån under deres uddannelse.

fgu4you.dk

FGU-skolen i Køge

FGU-skolen i Faxe

FGU-skolen i Ringsted

Klemmenstrupvej 25
4600 Køge

Præstøvej 11 A+B
4640 Faxe

Ahorn Allé 1 og 48B
4100 Ringsted

kontakt@fgu4you.dk
56 63 37 00

kontakt@fgu4you.dk
41 78 66 49

kontakt@fgu4you.dk
51 39 59 22

