FGU
Gymnasiel uddannelse

Erhvervsuddannelse
Job

Varighed: Op til 2 år

Adgangskrav:
• Samtale med UU-vejleder/
Ungeenheden i din kommune
• Er under 25 år
• Har opfyldt
undervisningspligten
• Ikke har gennemført en
ungdomsuddannelse

KERTEMINDE

NORDFYN

Det fysisk og mentalt sunde og
gode liv

Sammenhængende sundhed
▶
▶
▶
▶

Byg, bolig og anlæg
Handel og kundeservice
Industri (træ, metal m.m.)
Kommunikation og medier

▶ Mad og ernæring
▶ Motor og mekanik
▶ Omsorg og sundhed

▶
▶
▶
▶

Byg, bolig og anlæg
Jordbrug, skovbrug og fiskeri
Mad og ernæring
Miljø og genbrug

▶ Musik og kunstnerisk
produktion
▶ Omsorg og sundhed

NYBORG
Kultur

ASSENS

Nærvær og fællesskab
▶ Byg bolig og anlæg
▶ Handel og kundeservice
▶ Industri (træ, metal m.m.)

▶ Kommunikation og medier
▶ Mad og ernæring
▶ Omsorg og sundhed

▶ Byg, bolig og anlæg
▶ Handel og kundeservice
▶ Kommunikation og medier

▶ Mad og ernæring
▶ Omsorg og sundhed
▶ Turisme, kultur og fritid

ODENSE

Bæredygtighed og
udvikling i fællesskaber

Odense

Assens

Kerteminde

Nyborg

Falen 200
5250 Odense SV
Tlf. 66 17 08 43
Marslev Byvej 33-35
5290 Marslev
Tlf. 65 32 46 00

Fredensvej 25
5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 47 25 70
Nørrevoldgade 37
5800 Nyborg
Tlf. 92 90 88 65

Nordfyn

Odensevej 55
5471 Søndersø
Tlf. 64 83 17 81

▶
▶
▶
▶
▶

Byg, bolig og anlæg
Handel og kundeservice
Industri (træ, metal m.m.)
Jordbrug, skovbrug og fiskeri
Kommunikation og medier

▶
▶
▶
▶

Mad og ernæring
Omsorg og sundhed
Service og transport
Turisme, kultur og fritid

De tre spor:
Almen
grunduddannelse (AGU)

Er for dig, der godt kan lide at gå i
skole og har brug for at lære noget
mere for at komme videre i uddannelsessystemet.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Er for dig, der helst vil arbejde. Uddannelsen er b
 ygget op omkring
lønnede praktikker på arbejds-

pladser afbrudt af kortere skoleophold, hvor du lærer noget udvalgt fagligt, som du skal bruge på
arbejdspladsen.

Produktions
grunduddannelse (PGU)
Er for dig, der lærer bedst, når du
laver praktisk arbejde. Du arbejder
på et værksted, og får kendskab til
et fag. Samtidig får du undervisning
i dansk og matematik, så du efterfølgende kan starte på ungdomsuddannelse.

Almen
Grunduddannelse
1/3 Praksis

Erhvervs
grunduddannelse
2/3 Praktik

Produktions
grunduddannelse
2/3 Produktion

2/3 teori

Dansk
Matematik
Valgfag
Identitet
& medborgerskab
eller PASE

1/3 skole

1/3 teori

Dansk
Valgfag

Matematik
PASE

Basis

Relevant faglig undervisning
Mulighed for dansk,
matematik og PASE

Basis
Afsøgningsforløb
PASE = Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære

FGU fordi
FGU er en fleksibel uddannelse, hvor du får den undervisning, du har
behov for i dit tempo.

Læs mere på
www.fgufyn.dk

Sammen med dig ønsker vi at skabe skoledage med fællesskab, grin,
mening og masser af succeser, hvor du med læring, prøver og praksis
kommer videre i uddannelse og job.

På FGU kan du;
• få lysten, kompetencerne og modet til at tage en
ungdomsuddannelse
• få eksamen i matematik og/eller dansk
• afprøve forskellige fagområder, så du tager et uddannelsesvalg,
du er tryg ved
• blive uddannelsesklar til en erhvervs- eller gymnasiel uddannelse
• blive del af et ungdomsmiljø, hvor du trives og har det godt
• få støtte til at kunne uddanne dig hvis du er ord- eller talblind
• få støtte til at blive sprogklar til uddannelse og job

På FGU får du;
• deltagergodtgørelse
• et gratis måltid
• ret til Ungdomskort til transport
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