FGU

Forberedende Grunduddannelse
– for dig der gerne vil videre

Velkommen til
FGU Solrød

FGU Solrød er en lille skole,
der ligger på Højagervænget
i et minicampus sammen med
10Solrød.Vi har et rigtigt godt miljø.
Alle kender alle, og der er brug for
dig hver dag på værkstedet og på skolen.
Vi arbejder tæt sammen for at du kan blive
fagligt og personligt stærkere, så du kan komme
godt videre til en uddannelse eller et job.Skolen
tager godt hånd om den enkelte elev, elevens trivsel
og udvikling.

Kernen i undervisningen er de faglige temaer, som du kan
læse om længere henne i folderen. Temaerne rummer en masse
praksis og produktion i værksteder, som er basis for den daglige
undervisning.
De almene fag
Ved siden af undervisningen i værkstederne tilbyder
skolen en række almene fag, som kan sikre dig, at du
opnår kompetencer, så du kan klare adgangskravene til ungdomsuddannelserne.
De obligatoriske almene fag er dansk og matematik. Herudover er der følgende almene fag at vælge
imellem: Dansk som andet sprog, engelsk, identitet og
medborgerskab, naturfag, samfundsfag, teknologiforståelse og PASE (privatøkonomi, arbejdslære, samarbejdslære og
erhvervslære).

FGU består af 4 dele på hvert et halvt
år, det vil sige i alt op til 2 år. Hvert spor
starter med et basisforløb. Der er løbende optag på basisforløbet, så du kan

starte på alle tidspunkter af året. Hvor
lang din FGU skal være lægges fast i din
uddannelsesplan. Hvis du er i tvivl, om
FGU er det rigtige for dig, kan du afprøve
det i to uger i et afsøgningsforløb.

De tre uddannelsesspor
På FGU Solrød er der tre spor:

Almen
grunduddannelse

Produktionsgrunduddannelse

Erhvervsgrunduddannelse

hvor du kan forberede dig
til en gymnasial
uddannelse eller en
erhvervsuddannelse.

hvor du kan forberede dig
til en erhvervsuddannelse eller
til et job.

hvor du kan forberede dig
til et job og
evt. senere en
erhvervsuddannelse.

Almen
grunduddannelse

Produktionsgrunduddannelse

Erhvervsgrunduddannelse

Fagligt tema
Almene fag
Praksis

Fagligt tema
Almene fag
Produktion

Fagligt tema
Almene fag
Praktik

Basis
Afsøgningsforløb

Faglige temaer i Solrød
En del af undervisningen på FGU foregår
på værksteder, hvor du vil blive godt rustet på vejen mod efterfølgende uddannelse eller arbejde. I det følgende kan du
læse en kort beskrivelse af værkstederne
på FGU Solrød.
Dansk og matematik indgår som obligatoriske fag i alle faglige temaer. Øvrige
almene fag indgår efter aftale med en
vejleder.

Mad og ernæring
På Mad og ernæring har vi det daglige
ansvar for at producere måltider til skolens elever og ansatte. Du lærer at

arbejde i et professionelt køkken, hvor
der arbejdes med planlægning, produktion, service, hygiejne m.m.
I undervisningen får du grundlæggende
fagteori, og vi laver også andre relevante
produktioner end de daglige måltider.
Vi aflægger besøg hos beslægtede erhverv. Du vil opleve stor alsidighed, og
ingen dage er ens. Vi har stort fokus på
samarbejde og udvikling af sociale kompetencer. Som elev på Mad og ernæring
får du et godt afsæt til en fremtid indenfor branchen.

håndværksfagene. Du vil blive undervist i
værktøjslære, sikkerhed, konstruktionstegneprogrammer, materialelære m.m.

På værkstedet bliver du også undervist i at
samle og reparere en PC, samt at installere
Windows og Linux.

Du skal være med til løse faste opgaver i huset, vedligeholde skolens bygninger og bygge
inventar til skolens øvrige værksteder. Ude
i byen udfører vi opgaver for virksomheder,
f.eks. bænke eller plantekasser til parkerne
eller puslespil til daginstitutioner.

Du får en grundlæggende indføring i
netværk, og i hvordan de kan sættes op.
Du bliver undervist i brug af vores
folie-skæreplotter til billede og teksttryk på
vægge, plancher, biler og stof.

Hver dag får du brugt dine hænder og krop
ude som inde, og dagene ligner sjældent
hinanden.

Byg, bolig og anlæg

Kommunikation og medier

Drømmer du om en uddannelse som
tømrer, snedker, montør eller lignende? Så
er det Byg, bolig og anlæg temaet, du skal
melde dig på. Du kan også forberede dig til
et arbejde som pedel eller teknisk servicemedarbejder.

Er du til IT? Tænker du på at blive IT-supporter, webdesigner eller grafiker?
Vi har hele Adobe pakken og en printer til
plakater i fotokvalitet. Vi lægger ud med
et kursus ”Din første hjemmeside”, som er
et grundlæggende HTML og CSS-kursus,
hvor du laver din egen hjemmeside fra
grunden.

Vi har reelle bygge- og anlægsopgaver,
og du kommer til at prøve kræfter med
mange af de udfordringer, du vil møde i

Støttemuligheder

Skoleydelse

Personlig støtte

Når du går på FGU får du skoleydelse.

Hvis du er ordblind eller har svært ved at
læse, kan du få hjælp og støtte i FGU.

Du er ...
Under 18 år
18 år - eller derover, hjemmeboende
18 år - eller derover, udeboende
Forsørgertillæg IKKE enlig
Forsørgertillæg enlig

Ydelse for 2020
373 kr. pr. uge
648 kr. pr. uge

1504 kr. pr. uge
582 kr. pr. uge
1455 kr. pr. uge

Skoleydelsen er en indtægt, som du skal
betale skat af.
Ved manglende fremmøde vil skolen
trække i din skoleydelse med mindre
fraværet skyldes sygdom eller andet
godkendt fravær.
Skoleydelse optjenes fra den 16. i den
ene måned til den 15. i den efterfølgende
måned og udbetales den sidste hverdag i
måneden.

Skolen hjælper dig med at søge om
IT-rygsæk, og du får tilbudt ordblindeundervisning.
Hvis du har en funktionsnedsættelse har
du mulighed for at ansøge om særlige
undervisningsmaterialer, personlige
hjælpemidler, tolkebistand eller sekretærhjælp alt efter behov for at kunne
gennemføre uddannelsen.
Du skal være tryg på skolen, selv om du
i perioder føler dig udfordret personligt
eller socialt i en sådan grad, at du har
svært ved at deltage i undervisningen.
Vejledere og lærere vil støtte dig så godt
det er muligt.
Skolen kan være med til at skaffe hjælp
fra en mentor eller en psykolog, hvis der
opstår behov for det.

Vejledning
På FGU har du hele tiden mulighed for
samtaler med en vejleder om dit FGU-forløb samt om dine fremtidige uddannelses- og jobmuligheder.
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FGU er et tilbud til dig, der
• Er under 25 år,
• Ikke har gennemført eller er i gang 		
med en ungdomsuddannelse,
• Ikke har et fuldtidsjob (defineret som
mere end 20 timer pr. uge)
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Hvordan starter du på FGU?

Hørager

vænget
Solrød Byve

j
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Er du i tvivl, om FGU er noget for dig, har
du mulighed for at deltage i et to ugers
afsøgningsforløb, inden du bliver målgruppevurderet og søger om optagelse på
FGU.

Tåstr

Når du skal optages på FGU, skal du have
en aftale med en vejleder i den kommunale ungeindsats. Vejlederen i din kommune
skal godkende, at du er i målgruppen til
at blive optaget på FGU, og sammen skal I
lave din uddannelsesplan.
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Så snart du har en aftale med en vejleder
i din kommune kan du starte på et afsøgningsforløb eller direkte på FGU.
Vi hjælper dig gerne med at få kontakt til
en vejleder i den kommunale ungeindsats.

Kontakt:
FGU-Skolen Solrød
Højagervænget 21, 2680 Solrød Strand
Telefon 7066 6763
solrod@fgu-skolen.dk
Skoleleder: Flemming Cederholm
Vejledere: Gitte Hahn Hinrichsen

