
FGU står for Forberedende Grunduddannelse. Uddannelsen er bygget op om 3 spor

Fag på AGU
Dansk/Dansk som andetsprog (DSA)
Matematik
Engelsk
Samfundsfag
Naturfag
Identitet og medborgerskab
Praksis

Fagtemaer på PGU
Byg, bolig og anlæg
Motor og mekanik/Industri
Kommunikation og medier
Mad og ernæring
Omsorg og sundhed

Almenfag på PGU
Dansk/Dansk som andetsprog (DSA)
Matematik
Engelsk
PASE

Desuden
Basis (AGU og PGU)
EGU
Afsøgningsforløb

Ordblinde og SPS
Hvis du er ordblind, kan du få SPS-hjælp. Har du 
din egen pc eller Mac, kan du få programmer til 
den. Ellers kan du få en IT-startpakke. Du får hjælp 
til at bruge programmer og udstyr, og skolen har 
fokus på ordblindevenlig undervisning.

Studiekort
Du kan få et digitalt studiekort, der er ligger på din 
telefon. Har du ikke en smartphone, kan du også få 
et fysisk studiekort. 

Velkommen til 

FGU FYN Nordfyn
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AGU 
Almen 

grunduddannelse

1/3 Praksis 2/3 Produktion 2/3 Praktik

• Dansk
• Matematik
• Valgfag

• Identitet og
 medborgerskab 
 eller PASE

 

• Dansk
• Matematik

• Valgfag
• PASE

• Relevant faglig undervisning
• Mulighed for dansk, matematik, PASE

1/3 Skole1/3 Teori2/3 Teori

 
 

PGU
Produktions- 

grunduddannelse

EGU 
Erhvervs- 

grunduddannelse

PASE = Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære

Afsøgningsforløb

Basis



Hvordan bliver jeg elev?
Du kan starte på FGU direkte 
efter 9. eller 10. klasse, hvis du 
f.eks. er vurderet ikke-uddannel-
sesparat til erhvervsskolen eller 
gymnasiet. Du kan også starte 
på FGU, hvis du har været i gang 
med en ungdomsuddannelse, 
som du ikke har gennemført. 
Det skal ske efter aftale med din 
vejleder i kommunen og i samar-
bejde med dine forældre, hvis du 
er under 18 år. Du kan finde din 
vejleder på minvejleder.dk.

Der er ingen adgangskrav til 
FGU. Men for at du kan blive 
optaget på FGU, skal du og din 
vejleder i kommunen i fællesskab 
vurdere, om FGU er det rigtige 
uddannelsestilbud til dig. Det hed-
der en målgruppevurdering.

Herefter laver I sammen en 
uddannelsesplan, som beskriver 
de mål, du har om uddannelse 
eller job. Uddannelsesplanen er 
samtidig en aftale mellem dig og 
den kommune, du bor i.

På FGU-skolen får du lavet en 
forløbsplan, der beskriver dit ud-
dannelsesforløb. I forløbsplanen 
kan der f.eks. stå noget om valg 
af uddannelsesspor, erhvervstræ-

ning, virksomhedspraktik, kombi-
nationsforløb og valgfag.

Du skal selv medbringe bærbar 
pc, penalhus, skoletaske m.v.

EGU
Som EGU-elev på FGU FYN 
tilknyttes du skolen i Odense. Her 
vil du primært have dine skole-
ophold samt på de erhvervs- og 
AMU-skoler, som bidrager til, at 
du når dine mål. Du bliver tilknyt-
tet en af FGU FYNs EGU-vejlede-
re. De vil hjælpe med at lave din 
uddannelsesplan, følge dig i din 
virksomhedspraktik og have dia-
loger med dig og virksomheden.

Hvornår kan jeg starte?
Skolen har optag 2 gange om 
året på alle 3 spor. Der er løben-
de optag på Basisforløbet, og 
åbent for afsøgning hele året.

Hvis jeg har flere spørgsmål?
Du kan finde flere informationer 
om uddannelsen og skolen på 
vores hjemmeside  
fgufyn.dk/nordfyn. Du er også 
meget velkommen til at komme 
på besøg på skolen efter aftale.

Vi glæder os til at møde dig og 
samarbejde om at nå dine mål!

Alt det praktiske på

FGU FYN Nordfyn

Afsøgningsforløb
Hvis du er nysgerrig på, om 
FGU er noget for dig, så prøv 
et afsøgningsforløb. 

Her går du på skolen i 1-2 
uger, bliver fagligt vurderet 
og evt. ordblindetestet. Du 
kommer til at være på det 
spor, du gerne vil prøve. Tal 
med din vejleder i kommunen 
om muligheden for et 
afsøgningsforløb.

Skoleydelse
Når du er FGU-elev, modtager 
du skoleydelse. Skoleydelsen 
er bagudbetalt og udbetales 
månedligt.

Satserne for skoleydelse i 
2023 er:

Under 18 år ca. 400 kr. pr. uge 
svarende til ca. 1.728 kr. pr. 
måned.

Over 18 år og hjemmeboende 
ca. 692 kr. pr. uge svarende til 
ca. 2.989 kr. pr. måned.

Over 18 år og udeboende ca. 
1.604 kr. pr. uge svarende til 
ca. 6.929 kr. pr. måned.

Søren Stangerup 
Vejleder 
Tlf. 2346 5686 
sst@fgufyn.dk

Vil du vide mere om FGU FYN Nordfyn?

Dorthe Knudsen
Vejleder 
Tlf. 5185 6903 
dhk@fgufyn.dk

Connie Jensen
Vejleder 
Tlf. 5185 6916 
cdj@fgufyn.dk
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