
Tilmelding  til FGU Nord 

 (Udfyldes af KUI, sendes til sikkermail: tilmelding@fgunord.dk) 

Dato 

Navn 

Alder 

Tlf. nr.: 

Kommune 

KUI kontakt 
(tlf.nr. & mail) 
Spor □ AGU □ PGU □ EGU

Ønske til skole: □ Gladsaxe □ Ballerup
Evt. hold: 

Beståede eksamens 
niveauer  
(folkeskole/ sprogskole 
vedlæg 
eksamenspapirer) 

Baggrund for ansøgning om FGU: 

☐ Den unge er over 25 år ved uddannelsesstart

☐ Den unge er under 25 år ved uddannelsesstart

☐ Den unge har opfyldt undervisningspligten

☐ Den unge har ikke gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse

☐ Den unge har gennemført STU

☐ Den unge er ikke umiddelbart i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse eller

gymnasial uddannelse



Tilmelding  til FGU Nord 

☐ Den unge er i beskæftigelse over 20 timer om ugen, men mangler forudsætninger for at
gennemføre en ungdomsuddannelse

☐ Den unge har bestået dansk (min. 02 i gennemsnit) ved Folkeskolens afgangseksamen

☐ Den unge har bestået matematik (min. 02 i gennemsnit) ved Folkeskolens afgangseksamen

☐ Andet:

Særlige hensyn 
(henvis evt. til 
Uddannelsesplanen) 
Mål (uddannelse el. 
erhvervsafklaring) 

Tidsperiode 

KUN til EGU 
Virksomhed 

Fag-tema 
Ønsker til skoleforløb 

Øvrige kommentarer kan skrives på næste side



FGU NORD 

Gladsaxe 

Gladsaxevej 315 

2860 S0borg 

FGU NORD 

Ballerup 

Lautrupvej 6A 

2750 Ballerup 

Telefon: 25 10 73 00 

E-mail: info@fgunord.dk 

CVR: 39816423 

EAN nr. 5798 000 561 908 www.fgunord.dk 

• 

·--·
• 

FGU NORD - Forberedende Grunduddannelse i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, G entofte og Lyngby-Taarbaek kommuner 

ØØvrige kommentarer kan skrives her
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