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Hovedvejen for dig, der ikke opfylder adgangskrav til en erhvervsuddannelse
eller en gymnasial uddannelse efter ophør af undervisningspligten

DU får penge
(skoleydelse) for
at passe din skole!
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Den nye forberedende grunduddannelse
Den nye uddannelse starter august 2019
22. juni 2018 besluttede undervisningsministeren
at oprette en række nye FGU-skoler. En af dem
kommer til at ligge i Hedensted.
Forberedende grunduddannelse (FGU) er for dig,
der er færdig med grundskolen, men ikke er parat til at starte på en erhvervsuddannelse, hf eller
gymnasial uddannelse. FGU-uddannelsen tilbyder
en bred vifte af muligheder, som er tilpasset dine
behov og interesser.
Der tilbydes undervisning på 3 spor, i 12 forskellige
faglige temaer og i 9 almene fag. De faglige temaer introducerer dig til erhvervsuddannelser og kan
afsluttes med et uddannelsesbevis. De almene fag
kan give adgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

FORMÅL:
FGU skal give dig viden, færdigheder, afklaring og
motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde.
VARIGHED:
Op til 2 år. Hvis du bliver klar til at starte på en erhvervsuddannelse eller HF tidligere end 2 år, så må
du gerne afslutte og få bevis for gennemførelse.
SKOLEYDELSE:
På FGU får du skoleydelse på 1.539 kr. pr. måned.
Når du bliver 18 år stiger beløbet.
TILMELDING:
Hvis du er i målgruppen for FGU, skal du sammen
med din uddannelsesvejleder lave en uddannelsesplan. Herefter vil uddannelsesvejlederen tilmelde
dig FGU.

DU får støtte til
lige netop dét,
DU har brug for!

MÅLGRUPPE:
FGU er hovedvejen for dig,
der ikke opfylder adgangskravene til en
erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
FGU er for dig, der ønsker afklaring om - og opkvalificering til uddannelse og job.
FGU er for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse.
Det er din uddannelsesvejleder, der vurderer, om du er i målgruppen.
De vurderer dine sociale og personlige ressourcer og udfordringer.
Det gør de ved at se på:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Din motivation for uddannelse og din lyst til læring.
Om du har styr på, hvilke forventninger og krav, der stilles til dig,
når du skal gennemføre en uddannelse.
Om du er selvstændig og ansvarlig.
Om du kan møde stabilt og til tiden.
Dine samarbejdsevner.
Din respekt og forståelse for andre mennesker.

FGU har 3 spor – Du skal vælge ét
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FGU – ANSØGNINGSFORLØB
Hvem kan
optages på FGU?

Hvornår
og hvor længe?

Unge, der efter ophør af undervisningspligten
ønsker at dygtiggøre sig til en uddannelse eller
et job, kan optages på FGU..

FGU består typisk af 4 semestre på hvert et
halvt år, det vil sige i alt 2 år. Et semester starter i august eller i januar. Hvert spor starter
med et basisforløb. Der er løbende optag på
basisforløbet, så du kan starte på alle tidspunkter af året.

Optagelse sker på baggrund af en målgruppe
vurdering. Hvis du ønsker at starte på FGU
efter 9. eller 10. klasse, skal en uddannelsesvejleder fra kommunen lave en målgruppevurdering sammen med dig og dine forældre.
Sammen skal I finde ud af, om FGU er den bedste mulighed dig, eller om du fx er parat til at
starte direkte på en erhvervsuddannelse eller
gymnasial uddannelse. Det kan også være,
at du har nogle udfordringer eller vanskelig
heder, der gør, at der er et andet tilbud/mulighed, der er bedre for dig. Hvis din målgruppevurdering viser, at du ikke tilhører målgruppen
for FGU, så kan du og dine forældre bede om
at få foretaget en ny vurdering efter 6 måneder.

Du går på basisforløbet frem til næste semesterstart, og så starter du på det spor, du har
valgt. Undervejs i basisforløbet kan du få lov
til at skifte spor, hvis du sammen med skolen
vurderer, at det er hensigtsmæssigt. Hvis et
sporskifte ændrer din uddannelsesplan væsentligt, skal kommunen godkende det.
Hvis du opnår dit uddannelsesmål hurtigere
end 2 år, fx fordi du bliver klar til at starte på
en erhvervsuddannelse eller en hf, så må du
afslutte dit FGU og få bevis for gennemførelse.
Hvis du har brug for lidt længere tid end 2 år
til at nå dit mål, så kan skolen eller kommunen
give lov til, at din uddannelse bliver forlænget.

En uddannelsesplan
og en forløbsplan
Du skal sammen med din uddannelsesvejleder lave
en uddannelsesplan. I skal sammen beskrive, hvad
målet for din FGU skal være, fx at kunne træffe valg af
branche og blive optaget på en erhvervsuddannelse
efter FGU.
Du skal vælge, hvilket spor du vil på, og hvad du kunne tænke dig af praktikmuligheder, og hvor længe du
regner med, at din FGU skal vare. Du kan nemlig begynde og slutte på det niveau, der passer lige til dig.
Måske skal du kun bruge 3 måneder på FGU til at få
den eksamen i matematik, som du mangler.
I din uddannelsesplan skal der også stå, om skolen
skal hjælpe dig med nogle udfordringer og vanskeligheder, og hvad du tidligere har modtaget af hjælp.
Når du laver en omhyggelig uddannelsesplan, så har
FGU-skolen det bedste udgangspunkt for at lave en
god uddannelse for dig.
FGU-skolen skal foretage en vurdering af dit danskog matematikniveau ved start. Så skal skolen tage udgangspunkt i din uddannelsesplan og lave en forløbsplan sammen med dig, hvor I beskriver, hvad du skal
træne, hvilken hjælp du har brug for og hvilke mål I
sammen skal arbejde for at nå.
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FGU-skolen
er mester i at
hjælpe elever
med læse
vanskeligheder

På FGU tager
man særlige hensyn,
hvis DU har udfordringer
eller er usikker

Dansk og matematik til alle på basisforløbet
Alle FGU-elever skal undervises i dansk og matematik
på det første basisforløb. Undervisningen skal tilpasses
til dine forudsætninger og skal foregå på det niveau,
der passer til dig. Det gælder både, hvis du er super
god, eller hvis du synes, det er temmelig svært.

Undervisningen skal også tilrettelægges, så den er god
for elever, der fx er ordblinde eller har et handicap, så
de skal bruge hjælpemidler. Det er helt OK, for FGU
skal være et godt og rart lærested for alle, uanset hvilket udgangspunkt, man starter med. Skolen har også
stor fokus på, at alle elever trives fagligt, personligt og
socialt.

Skoleydelse
Når du går på FGU, får du udbetalt en
skoleydelse af skolen.
Skoleydelsen vil være på:
• 358 kr/uge for elever under 18 år
(1539 kr/måned)
• 621 kr/uge for elever over 18 år,
der er hjemmeboende (2.670 kr/måned)
• 1.440 kr/uge for elever over 18 år,
der er udeboende (6.200 kr/måned)
Der er mødepligt til uddannelsen, og der vil ske
et forholdsmæssigt fradrag i din skoleydelse,
hvis du er fraværende uden gyldig grund. Hvis
du har børn, gives der et forsørgertillæg som
supplement til skoleydelsen. Supplementet er
tilsvarende de tillæg, forsørgere kan få i SUreglerne. FGU-elever har ikke mulighed for at
søge supplerende SU-lån.

Lær om sundhed,
ernæring og
motion

FGU skal gennemføres i et inkluderende læringsmiljø, hvor undervisningen bygger
på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. FGU skal bidrage til at
1. styrke elevens selvstændighed og faglige, personlige og sociale udvikling og kompetencer,
2. styrke elevens samfundsengagement, demokratiske dannelse og kompetencer til aktiv deltagelse
i demokratiet og samfundslivet som ligeværdig borger i et demokratisk fællesskab,
3. give eleven erfaringer med samarbejde og arbejdsforholdene på en arbejdsplads og kendskab til
rettigheder og pligter i arbejdslivet og
4. fremme elevens mulighed for social mobilitet og for at udvikle sit potentiale fuldt ud.

Tog eller bus til skole
Går du på FGU, kan du få rabat på den daglige
transport til din skole. Det sker ved, at du køber
et ungdomskort på www.ungdomskort.dk.
Kortet koster 368 kr. om måneden, og du skal
bestille med NemID.
Er du i tvivl, så spørg din uddannelsesvejleder
eller på dit uddannelsessted.

Glæd DIG til den
spændende
værkstedsundervisning
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9 almene fag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dansk
Dansk som andetsprog
Engelsk
Identitet og medborgerskab
Matematik
Naturfag
PASE
Samfundsfag
Teknologiforståelse

Almen grunduddannelse
På almen grunduddannelse har du undervisning i
skolefag som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag i 2/3 af tiden. Du bliver undervist på
det niveau, der præcis passer bedst til dig. Du vil få
hjælp til det, som er svært, - eller som du gerne vil
træne ekstra i. Har du brug for hjælpemidler, fx fordi du er ordblind, er svagtseende eller har nedsat
hørelse, så vil du lære, at bruge det rigtige udstyr.
I den sidste 1/3 af tiden har du praktisk værksteds
undervisning. Her skal du også være med til aktiviteter på tværs af de tre spor sammen med de andre
elever. Det kan fx være motion og bevægelse samt
virksomhedsbesøg og studieture.
Du kan også komme i praktik i op til 4 uger for hvert
halve år. Sporet er for dig, der gerne vil have en eksamen, så du kan begynde på en erhvervsuddannelse eller en hf-uddannelse bagefter.
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På almen grunduddannelse arbejder du med forskellige praksisser og almene fag. Praksisserne består i forskellige undervisningsformer, der gør det
teoretiske eller abstrakte håndgribeligt og virkeligt.
Det betyder typisk, at der i undervisningen arbejdes
med en konkret fremstilling eller handling, som så
kobles til teori. På den måde er undervisningen i almene fag tæt koblet til de projekter eller temaer, der
arbejdes med på et hold.
Du skal deltage i undervisning i dansk, matematik,
og enten PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære,
Samarbejdslære, Erhvervslære) eller identitet og
medborgerskab samt et valgfrit fag fra fagrækken.
Du kan gå til afsluttende prøve i de almene fag på
de niveauer, som fagene udbydes på. Det kan være
på G-, E- eller D-niveau.

12 forskellige
faglige temaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Omsorg og sundhed
Handel og kundeservice
Turisme, kultur og fritid
Musisk og kunstnerisk produktion
Mad og ernæring
Miljø og genbrug
Jordbrug, skovbrug og fiskeri
Byg, bolig og anlæg
Kommunikation og medier
Motor og mekanik
Service og transport
Industri (plast, metal mm.)

Produktionsgrunduddannelse
På produktionsgrunduddannelsen arbejder du med
produktion og opgaver for kunder eller på et værksted i 2/3 af tiden. De forskellige FGU-skoler har
forskellige værksteder fx køkken, medie, metal, træ,
kreativ, handel, service, omsorg mv. Sporet er for
dig, der kan lide at lære ved at arbejde praktisk, så
du kan se en mening, med det du lærer.
I den sidste 1/3 af tiden skal du også have relevant
undervisning, der passer til de opgaver og den produktion, du laver på værksteder. Du har også mulighed for at komme i praktik i op til 4 uger for hvert
halve år. Du skal også være med til aktiviteter på
tværs af de tre linjer sammen med de andre elever.
Det kan fx være motion og bevægelse samt virksomhedsbesøg og studieture. Sporet er for dig, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse bagefter
eller gerne vil have fast arbejde som ufaglært.
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På produktionsgrunduddannelse arbejder du med
forskellige produktioner og håndværk. Produktionsgrunduddannelsen gennemføres indenfor et fagligt tema og på et værksted med rigtig produktion.
Du skal følge undervisningen på et værksted samt
dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Der vil
også være mulighed for undervisning i valgfag.
Det faglige tema kan afsluttes med en prøve på
FGU 3-niveau, når du har nået dette niveau. Prøven
bedømmes bestået/ikke bestået. Ved afslutning af
forløbet i et fagligt tema før den afsluttende prøve,
får du en standpunktsbedømmelse på FGU 1-, FGU
2- eller FGU 3-niveau, som bedømmes bestået/ikke
bestået. Du kan gå til afsluttende praksisrelateret
prøve i de almene fag på de niveauer, som fagene
udbydes på. Det kan være på G-, E- eller D-niveau.
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Erhvervsgrunduddannelse
På erhvervsgrunduddannelsen er du i 2/3 af uddannelsestiden ansat i et firma, hvor du får løn på
lærlingeniveau. Det kan være i en privat virksomhed
eller på en offentlig arbejdsplads. I perioder skal du
tilbage på FGU-skolen og deltage i relevant undervisning, eller du skal være med på kurser eller på
kombinationsforløb, der foregår på forskellige erhvervsskoler.
Dine skoleforløb udgør ca. 1/3 af uddannelsestiden.
I dine skoleforløb får du skoleydelse af FGU-skolen.
Hvis du gennemfører hele uddannelsestiden og får
en tilfredsstillende afsluttende evaluering, vil du få
adgang til at kunne søge om medlemskab i en a-kasse.
På erhvervsgrunduddannelse er du i virksomhedspraktik. Du skal også i skole, hvor du deltager i un
dervisning, der er relevant for praktikforløbet.

Skoleforløbene kan - udover det fagligt relevante –
handle om dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervs
lære). Skoleforløbene kan også helt eller delvist
bestå i kombinationsforløb.
Det faglige tema kan afsluttes med en prøve på FGU
3-niveau, når du vurderes at have nået dette niveau.
Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Ved afslutning af forløbet i et fagligt tema før den afsluttende
prøve, får du en standpunktsbedømmelse på FGU
1-, FGU 2- eller FGU 3-niveau, som bedømmes bestået/ikke bestået.
Du kan gå til afsluttende praksisrelateret prøve i de
almene fag på de niveauer, som fagene udbydes på.
Det kan være på G-, E- eller D-niveau.

ALTERNATIVER
10. klasse i Juelsminde eller Tørring
Et alment skoleår med fokus på at løfte dine faglige niveauer i dansk,
matematik, engelsk, fysik/kemi m.fl. Målet er, at du bliver i stand til at
opfylde de faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre
den ønskede uddannelse.

Tilbud med egenbetaling
Efterskoler, privatskoler, frie fagskoler (friefagskoler.dk),
Ungdomshøjskoler (ungdomshojskole.dk)
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