
FGU – Forberedende grunduddannelse 
er for dig, der vil gøre dig parat til 
ungdomsuddannelse eller job.

Hvordan kommer jeg ind på FGU? 

De eneste adgangskrav til FGU er, at du er 
under 25 år og ikke har gennemført en 
ungdomsuddannelse.
For at blive optaget på FGU skal du tale med 
din vejleder i kommunen, om FGU er et godt valg 
for dig. Derefter bliver du målgruppevurderet til 
FGU, og I laver sammen en uddannelsesplan. 
Du vælger selv den skole, du kunne tænke dig at 
starte på. På FGU udarbejder du sammen med en 
lærer/vejleder en forløbsplan, der mere detaljeret beskriver 
dit ophold.

Skolemiljø
•	 Det er vigtigt at vores elever trives og går glade hjem
•	 Det du lærer giver mening og kan bruges til noget
•	 Skolemiljøet er ungt og for de unge. Du får 
•	 indflydelse	på	din	dagligdag
•	 Fællesskabet er vigtigt – her er brug for alle
•	 Det er sjovt at gå i skole - idræt, musik, 
•	 foredrag,	udflugter,	teater,	fester,	
•	 konkurrencer	og	events	krydrer	hverdagen
•	 Vi respekterer hinanden – taler ordentligt 
•	 og rækker gerne en hånd ud
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FGU er en fleksibel uddannelse, hvor du kan 
vælge mellem tre spor

•	 AGU	–	Almen	grunduddannelse		
•	 PGU	–	Produktionsgrunduddannelse		
•	 EGU	–	Erhvervsgrunduddannelse	

På FGU tager vi udgangspunkt i dine behov og udfordrer dig fagligt 
på et niveau, der passer til dig.
I	din	FGU	bliver	uddannelsens	indhold	stykket	sammen	efter	de	mål	
du har sat dig i din individuelle uddannelsesplan.

Du	starter	på	basisforløbet,	hvor	der	er	løbende	optag.	Det	betyder,	
at du kan starte på FGU, når du er klar. Du kan skifte niveau pr. 
august eller januar, når du er parat til at komme videre. Når du 
afslutter FGU på niveau 3, slutter du af med en prøve. Undervejs i 
forløbet har du mulighed for at skifte mellem sporene. 

FGU	er	bygget	op	af	moduler	og	varer	op	til	2	år.	Du	kan	stige	
af, når du har opnået dine mål og herefter gå videre til en 
ungdomsuddannelse eller et job. Undervisningen foregår på mindre 
hold og i arbejdsfællesskaber.
Du får tilbudt ordblindeundervisning, og der er mulighed for at få 
en	mentor.	Du	får	skoleydelse,	og	der	serveres	et	dagligt	måltid.

De tre spor:

Almen grunduddannelse
På AGU’en er undervisning i almene fag tilrettelagt på en 
praksisrettet måde. Undervisningen foregår på hold, hvor der 
arbejdes med konkrete reelle projekter og temaer. Ovenpå disse 
kobles det teoretiske stof.  Sporet henvender sig primært til dig, 
der	ønsker	at	kvalificere	dig	til	en	erhvervsuddannelse	eller	en	
gymnasial	uddannelse.	
På almen grunduddannelse skal du have undervisning i dansk, 
matematik og enten PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, 
samarbejdslære, erhvervslære) eller identitet og medborgerskab. 
Derudover skal du vælge et fag mere.
 
Produktionsgrunduddannelse 
Omdrejningspunktet for PGU’en er værkstedsundervisning, hvor 
du lærer ved at deltage i arbejdet på den linje, du vælger. Sporet 
henvender sig primært til dig, som lærer bedst ved at gøre tingene 
i praksis, og som senere ønsker en erhvervsuddannelse eller et 
job. Du får også undervisning i dansk, matematik og valgfag på en 
praktisk måde. 

Erhvervsgrunduddannelse 
Udgangspunktet for en EGU er en praktikaftale i en virksomhed. 
Man kan komme i EGU i mange forskellige virksomheder. Sporet 
henvender sig primært til dig, som ønsker job og eventuelt at 
fortsætte i en erhvervsuddannelse. Du får også undervisning i 
dansk, matematik og valgfag på en praktisk måde samt mulighed 
for at tage forskellige kursusforløb.

Se mere om værkstederne på: fgunord.dk > Uddannelserne

Niveau:

Intro, G, E og D
Intro, G, E og D

G, E og D
G, E og D
G, E og D
G, E og D

Indhold i FGU
FGU Nord har skoler 2 steder. Den almene undervisning er den 
samme på begge skoler. Der er mulighed for at gå til eksamen. 
Der er små forskelle på værksteds-udbuddet på de to skoler.

Gladsaxe:
•	 Gastronomi
•	 Ejendomsservice & Anlægsgartner
•	 Grafisk,	Web	&	Skilteri
•	 Foto & Film
•	 Sundhed & Pædagogik
•	 Sundhed & Velvære
•	 Bygningsmaler
•	 REdesign

Almen undervisning

Obligatorisk
•	 Dansk, dansk som andet sprog 
•	 Matematik

Valgfag:
•	 Engelsk, naturfag, samfundsfag
•	 PASE
•	 Identitet og medborgerskab
•	 Teknologiforståelse

Værksteder

Ballerup:
•	 Gastronomi
•	 Ejendomsservice & Anlægsgartner
•	 SoMe
•	 Sundhed, Omsorg & Bevægelse
•	 Metal,	Auto	&	Cykel
•	 Træ & Håndværk
•	 Kreativt kulturværksted
•	 Musik, Producer & FilmTV

EGUPGUAGU


