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AGU PGU EGU

Afsøgningsforløb

Der er tre spor i FGUVelkommen til 
FGU-Skolen Øst

Er du under 25 år og skal forberede dig til en 
erhvervsuddannelse, HF eller gymnasiet – 
eller måske et job – er FGU Skolen Øst
et godt valg.

På FGU-Skolen Øst møder vi hinanden med 
gensidig respekt og anerkendelse af forskel-
lighed. Du vil som elev og som ansat møde 
en hverdag der er præget af vores centrale 
værdier for skolen:

• Faglighed
• Fællesskab
• Rummelighed
• Tillid
• Ordentlighed

Du kan læse mere om vores 4 skoler og deres  
forskellige tilbud i denne folder eller på vores 
hjemmeside www.fgu-skolen.dk

Vi glæder os til at se dig!
Søren Elnebo Lau
Direktør

Der er tre spor i FGU.
På FGU kan du møde ind på et af de mange 
værksteder (PGU), hvor du er en del af produk- 
tionen - i samarbejde med dine kollegaer. 

Du kan tage i skole og arbejde praktisk med de 
almene fag som dansk og matematik (AGU) eller 
du kan møde op på arbejde og være en del af 
hverdagen i en virksomhed (EGU).

I FGU kombinerer vi de almene fag og produk- 
tion og praktik, så du oplever de almene fag blive 
brugt til noget anvendeligt og brugbart. 

De obligatoriske fag er dansk eller dansk som 
andetsprog og matematik uanset hvilket spor du 
går på - samt Identitet og medborgerskab eller 
PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, sam- 
arbejdslære, erhvervslære).

På AGU kan du også få engelsk, samfundsfag og 
naturfag.

I FGU får du en masse oplevelser og bliver kloge-
re på dig selv og på hvad der er dit næste skridt 
efter FGU. Der er løbende optag på alle spor og 
længden på uddannelsen tilpasses dig og dine 
behov i samarbejde med din vejleder. Den kan 
dog maksimalt vare to år.

AGU
Er for dig der gerne vil arbejde praktisk med de 
boglige fag. Du kan forberede dig til HF, en gym-
nasial uddannelse eller erhvervsuddannelse.

PGU
For dig der vil indgå i produktion af ydelser og 
produkter til interne og eksterne kunder. Du kan 
forberede dig til en erhvervsuddannelse eller til 
et job.

EGU
For dig der gerne vil indgå i hverdagen og arbej-
det i virksomhed. Du kan forberede dig til et job 
eller senere til en erhvervsuddannelse

Almen  
grunduddannelse, 

hvor du kan forberede dig  
til en gymnasial uddannelse,  

til HF eller til en erhvervs- 
uddannelse.

Produktions- 
grunduddannelse, 

hvor du kan forberede dig  
til en erhvervsuddannelse  

eller til et job.

Erhvervs- 
grunduddannelse, 

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

 Høje-Taastrup Kommune   Greve Kommune   Solrød Kommune   Roskilde Kommune   Lejre Kommune



FGU Høje-Taastrup ligger på Rugvænget, 
en sidegade til Høje Taastrup Vej, midt i et 
af byens industrikvarterer. Hver dag mødes 
skolens godt 100 elever for at lære og arbejde 
i deres værksteder. Skolen lægger stor vægt 
på fællesskab og sammenhold. Vi hjælper 
hinanden.

Kontakt:
Rugvænget 7, 2630 Taastrup
Telefon 7066 6761
taastrup@fgu-skolen.dk

Skoleleder: Sus Berlick
Vejledere: Athena Tegner og 
Ole Wedel-Brandt

Faglige temaer i 
Høje-Taastrup:

Mad og ernæring

Omsorg og sundhed

Byg, bolig og anlæg

Musisk og kunstnerisk produktion

Handel og kundeservice

Læs mere om, hvad de faglige temaer på FGU 
i Høje-Taastrup indeholder i den lilla folder, 
der fortæller om skolen.

Dansk og matematik indgår som obligatoriske 
fag i alle faglige temaer. Øvrige almene fag 
indgår efter aftale med din vejleder.

Du kan også læse om FGU i Høje-Taastrup, de 
faglige temaer og alle de almene fag på vores 
hjemmeside www.fgu-skolen.dk/taastrup



m,

FGU Greve/Solrød ligger på Grevevej 
sammen med Tune Kursuscenter. Skolen har 
omkring 100 elever, der hver dag lærer og ar-
bejder i spændende værksteder. Alle værkste-
der arbejder sammen med kursuscentret og 
er med til at give gæsterne en god oplevelse. 
Skolen ligger placeret i et smukt område med 
masser af natur. Skolen tager godt hånd om 
den enkelte elev, elevens trivsel og udvikling.

Kontakt:
Grevevej 20, 2670 Greve
Telefon 7066 6762
greve@fgu-skolen.dk

Skoleleder: Annette Riisager Alskov
Vejledere: Christina Sommer og

Pia Bramsen

Faglige temaer i Greve/
Solrød:

Mad og ernæring

Omsorg og sundhed

Turisme, kultur og fritid

Musisk og kunstnerisk produktion

Byg, bolig og anlæg

Jordbrug, skovbrug og fiskeri

Kommunikation og medier

Handel og kundeservice 

Service og transport

Læs mere om, hvad de faglige temaer på FGU 
i Greve/Solrød indeholder i den blå folder, der 
fortæller om skolen.

Dansk og matematik indgår som obligatoriske 
fag i alle faglige temaer. Øvrige almene fag 
indgår efter aftale med din vejleder.

Du kan også læse om FGU i Greve/Solrød, de 
faglige temaer og alle de almene fag på vores 
hjemmeside www.fgu-skolen.dk/greve



FGU Roskilde ligger på Maglegårdsvej 15 
lige midt i uddannelsesbyen i Roskilde og 
på havnen i Roskilde sammen med Vikinge-
skibsmuseet. Skolen har omkring 200 elever, 
der hver dag lærer og arbejder i spændende 
værksteder. Skolen tager godt hånd om den 
enkelte elev, elevens trivsel og udvikling.

Kontakt:
Maglegårdsvej 15, 4000 Roskilde
Telefon 7066 6764
roskilde@fgu-skolen.dk

Skoleleder: Kirsten Hasling Sørensen
Vejledere: Jesper Plambech og 
Christina Grønning

Faglige temaer i Roskilde:

Mad og ernæring

Omsorg og sundhed

Kommunikation og medier

Byg, bolig og anlæg

Musisk og kunstnerisk produktion

Turisme, kultur og fritid

Service og transport

Motor og mekanik

Læs mere om, hvad de faglige temaer på FGU  
i Roskilde indeholder i den orange folder, der 
fortæller om skolen.

Dansk og matematik indgår som obligatoriske 
fag i alle faglige temaer. Øvrige almene fag 
indgår efter aftale med din vejleder.

Du kan også læse om FGU i Roskilde, de fag- 
lige temaer og alle de almene fag på vores  
hjemmeside www.fgu-skolen.dk/roskilde



FGU Skolen i Lejre ligger lige ud til Hoved- 
vejen ved Glim i helt unikke og naturskønne 
omgivelser med det berømte ”Sagnlandet i  
Lejre” næsten i baghaven. Vi har et rigtigt godt  
miljø. Flere af værkstederne arbejder sammen 
om de forskellige arrangementer der holdes i 
Festhuset i Lejre. Vi arbejder tæt sammen for 
at du kan blive fagligt og personligt stærkere, 
så du kan komme godt videre til en uddannel-
se eller job. Skolen tager godt hånd om den 
enkelte elev, elevens trivsel og udvikling.

Kontakt:
Hovedvejen 10 D, Lejre, 4000 Roskilde
Telefon 7066 6765

lejre@fgu-skolen.dk

Skoleleder: Shirley Gitte Andersen
Vejledere: Gitte Hahn Hinrichsen 

og Søren Krabbe

Faglige temaer i Lejre:

Mad og ernæring

Omsorg og sundhed

Kommunikation og medier

Byg, bolig og anlæg

Musisk og kunstnerisk produktion

Handel og kundeservice

Læs mere om, hvad de faglige temaer på FGU 
i Lejre indeholder i den grønne folder, der  
fortæller om skolen.

Dansk og matematik indgår som obligatoriske 
fag i alle faglige temaer. Øvrige almene fag 
indgår efter aftale med din vejleder.

Du kan også læse om FGU i Lejre, de faglige   
temaer og alle de almene fag på vores hjem-
meside www.fgu-skolen.dk/lejre



Skoleydelse
Når du går på FGU får du skoleydelse.

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. Skoleydel-
se optjenes fra den 16. i den ene måned til den 
15. i den efterfølgende måned og udbetales den 
sidste hverdag i måneden.

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

Skolen hjælper dig med at søge om IT-rygsæk, 
og du får tilbudt ordblindeundervisning. 

Har du en funktionsnedsættelse har du mulighed 
for at ansøge om særlige undervisningsmateria- 
ler, personlige hjælpemidler, tolkebistand eller 
sekretærhjælp alt efter behov for at kunne gen-
nemføre uddannelsen.

Du skal være tryg på skolen, selv om du i perio- 
der 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.

På vores skole i Lejre kan du gennemføre den 3-årige STU, hvis du ikke er 
klar til at starte på FGU, og hvis du bliver visiteret til det af din  
kommune. 

Dit uddannelsesforløb er tilrettelagt efter dine helt særlige 
behov, og handler mest med din personlige og sociale  
udvikling og dine fremtidsmuligheder.

Eleverne på STU har mulighed for at få undervis-
ning på alle skolens forskellige værksteder.

Særligt 
tilrettelagt 
ungdoms- 
uddannelse - 
STU

Støttemuligheder 
i FGU

Du er Ydelse 2020

Under 18 år 373 kr. pr. uge

18 år eller derover,  
hjemmeboende 648 kr. pr. uge

18 år eller derover,  
udeboende 1504 kr. pr. uge

Forsørgertillæg - IKKE enlig 1504 kr. pr. uge

Forsørgertillæg - enlig 1455 kr. pr. uge



FGU-Skolen Øst driver dette skønne  
kursuscenter i naturskønne omgivelser.

Kursuscentret er den centrale del af produktionen for alle  
værksteder og faglige temaer i Greve/Solrød samt enkelte  
værksteder på de 3 andre skoler. Kursuscentret danner  
rammen om nogle helt unikke læringsmuligheder i  
form af en virkelighedsnær og praksisbaseret  
dagligdag for alle elever i FGU.

Vi udbyder faglige kurser og konferencer  
for en lang række virksomheder og  
kommuner, og arrangerer frilufts- 
aktiviteter som bl.a. DiscGolf  
og meget mere.

Vores skole i Lejre driver et festhus  
som en central del af produktionen  

i flere af de faglige temaer og  
værksteder.

Man kan leje festhuset til private selskaber, og eleverne sørger for  
pynt og dekoration samborddækning og klargøring af lokaler 

og værelser hvor gæsterne kan overnatte.

 

Tune KursuscenterFesthuset i Lejre



Lejre

Roskilde Høje-Taastrup

Greve

Her kan du gå på  
Forberedende Grunduddannelse  

hos os

ComeOnline  
– Virtuel undervisning

(tekst + foto mangler)

Rugvænget 7 · 2630 Taastrup · Telefon 7066 6767 · fgu@fgu-skolen.dk


