FGU Himmerland dækker tre kommuner: Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerland.

KONTAKT
For at høre mere om den nye uddannelse, kan du kontakte:
FGU Himmerland
Døstrupvej 1
9500 Hobro
www.fguhimmerland.dk
Kirsten Torp
Institutionsleder
Tlf. 61 41 03 85
kto@fguhimmerland.dk

Ny forberedende grunduddannelse
for unge under 25 år i Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild kommuner samlet i institutionen FGU Himmerland.

FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE - UNGE UNDER 25 ÅR

PRODUKTIONSGRUNDUDDANNELSE

Den 1. august 2019 etableres en ny uddannelse kaldet Forberedende Grunduddannelse – forkortet FGU. FGU er for unge op til 25 år, som ikke er klar til at påbegynde en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller job. Mariagerfjord, Vesthimmerland og Rebild Kommune
arbejder sammen om uddannelsen i form af institutionen FGU Himmerland, som har en skole
i hver kommune.
Formålet med FGU er at hjælpe unge videre mod afklaring samt at give færdigheder og motivation til at kunne starte på en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Man kan maksimalt
gå på uddannelsen i 2 år og man kan vælge mellem 3 forskellige spor:

(2/3 produktion og 1/3 teori)
Udgangspunktet for produktionsgrunduddannelsen er
værkstedsundervisning. På skolerne er der forskellige
værksteder med forskellige faglige temaer. Sporet lægger
vægt på at tingene gøres i praksis på værkstedet. Skoleundervisningen er derfor praksisrettet og indeholder bl.a. arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære samt dansk
og matematik.
En stor del af undervisningen er værkstedsundervisning
med reel produktion af varer og tjenesteydelser med afsætning som mål. Der udbetales skoleydelse under forløbet.

• Almen Grunduddannelse (AGU)
• Produktionsgrunduddannelse (PGU)
• Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE
(2/3 praktisk og 1/3 skole)
Udgangspunktet for erhvervsgrunduddannelsen er
en praktikaftale og forløbet foregår i virksomheden,
hvor praktikaftalen er lavet. Derudover indeholder
sporet også skoleundervisning, der giver praktiske
færdigheder gennem forskellige kurser eller teoretiske færdigheder inden for fx dansk og matematik.
Virksomheden udbetaler elevløn og i skoleperioderne
udbetales skoleydelse.

OPTAGELSE PÅ FGU

ALMEN GRUNDUDDANNELSE

FGU tilbyder et praktisk læringsmiljø koblet med teori. Uddannelsen lægger vægt på at styrke
unges personlige, sociale og faglige kvalifikationer, og tager udgangspunkt i den unges behov
og niveau. Der er løbende optag på FGU og man kan stige af, når man er klar til at påbegynde
uddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsens opbygning er fleksibel og man kan
bl.a. krydse over til andre spor undervejs.
For at starte på FGU skal man kontakte en UU-vejleder i den kommune, hvor man bor. UU-vejlederen vurderer, om den unge er i målgruppen og der udarbejdes en uddannelsesplan. Den
unge optages på en skole i FGU Himmerland.

(2/3 teori og 1/3 praksis)
Udgangspunktet for almen grunduddannelse er undervisning i almene fag tilrettelagt på en praksisrettet måde.
Der vil være undervisning i fag som dansk, matematik,
engelsk, naturvidenskab m.v. Undervisningen kombineres
med det praktiske arbejde på værkstederne. Der udbetales
skoleydelse under forløbet.

