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Velkommen til FGU Greve/Solrød
FGU Greve/Solrød ligger på Grevevej 
sammen med Tune Kursuscenter. Skolen 
har omkring 100 elever, der hver dag læ-
rer og arbejder i spændende værksteder. 
Flere af værkstederne 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 ud-
vikling.

Undervisningen i FGU
Kernen i al vores undervisning er selve 
faget. Det er faget vi er sammen om og 
arbejder med på forskellig måde – via 
praksis på AGU, produktion på PGU og  
i praktik på EGU.

På AGU kan du tage i skole og arbejde 
praksisrettet med de almene fag som  
fx dansk og matematik, så du oplever  
at faget bruges til noget og til nogen  
– i samarbejde med dine holdkamme- 
rater.

På PGU er du en del af en produktion. 
Du indgår i produktion af ydelser og 
produkter til interne og eksterne kunder. 
Du kan læse hvilke værksteder vi tilbyder 
på de næste sider i denne folder.

På EGU møder du op på arbejde og er en 
del af hverdagen på en virksomhed.

I FGU kombinerer vi de almene fag med 
værkstedernes faglige temaer, så du 
oplever at fagene hænger sammen med 
det du arbejder med på et værksted eller 
i din praktik.

I FGU har alle dansk eller dansk som 
andetsprog og matematik. Herudover 
kan man vælge andre almene fag som 
engelsk, samfundsfag, naturfag samt et 
eller to af FGU-fagene PASE (privatøko-
nomi, arbejdspladslære, samarbejdslære 
og erhvervslære) og Identitet og medbor-
gerskab – afhængig af det du har brug for. 

På FGU kan du gå til prøve i faget, så du 
kan sikre dig optagelses- og overgangs-

krav til HF, gymnasiet eller en erhvervs 
uddannelse. Du kan gå til prøve i fagene 
på G-, E- eller D-niveau. 

Hvert spor starter med et basisforløb. 
Der er løbende optag på basisforløbet, så 

du kan starte på alle tidspunkter af året. 
Hvor lang tid 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 2 uger i et afsøgnings-
forløb på en af vores 4 skoler.

De tre uddannelsesspor
På FGU Greve/Solrød er der tre spor:

Almen
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Afsøgningsforløb

Almen 
grunduddannelse 

hvor du kan forberede dig til 
en gymnasial  

uddannelse eller en  
erhvervsuddannelse.

Produktions-
grunduddannelse 

hvor du kan forberede dig  
til en erhvervs- 

uddannelse eller  
til et job.

Erhvervs-
grunduddannelse 

hvor du kan forberede dig  
til et job og  

evt. senere en  
erhvervsuddannelse.



En del af undervisningen på FGU foregår 
i fagtemaernes værksteder. I det følgen-
de kan du læse en kort beskrivelse af de 
forskellige værksteder i Greve/Solrød.

Alle har dansk og matematik i værkste-
det. Øvrige almene fag indgår efter aftale 
med en vejleder.

Mad og ernæring
Her er du hver dag med til at tilberede 
sund og varieret mad til skolens elever  
og lærere og gæsterne på Tune Kursus-
center. 

Du skal lære at forarbejde råvarer, til- 
berede kolde og varme retter, servere  
– og hygiejnen skal være i top. 

Du vil lære om gastronomi, ernæring, 
fødevarer, sundhedsfremme, forebyg-
gelse, miljø og forbrug, bæredygtig-
hed, sund mad og livsstilsændring.

Omsorg og sundhed
Vi beskæftiger os med omsorg, sundhed 
og pædagogik. Du arbejder med om-
sorgs- og sundhedsaktiviteter for børn, 
unge eller ældre. Der er både teori og 
praksis på værkstedet, og du får viden 
og færdigheder inden for den pro-
fessionelle omsorgsrolle, sund-
hed og sundhedsfremme, 
arbejdsmiljø, psykologi 
og pædagogik. Des-
uden lærer du om 
kommunikation 
og konflikt-
håndte-
ring.

Faglige temaer i Greve/Solrød

Hvad skal du vide for at kunne løse en 
bestemt opgave? Det undersøger vi og 
bliver klogere undervejs. Vi håndterer dét, 
vi taler om. Vi læser, vi skriver, vi diskuterer, 
vi undersøger, vi oplever, vi producerer, 
vi er fysiske og bevæger os. Det er nemlig 
nemmere at huske noget, man har haft 
fingrene i – din viden bliver indlejret fysisk. 
Det kalder vi praksislæring.

Skolens mange forskellige værksteder kom- 
mer naturligvis i spil, når vi løser opgaverne.  
Du vil opleve, at faget kan bruges til NOGET  
og af NOGEN – også uden for skolen.

På AGU kan du få almene fag som dansk 
eller dansk som andetsprog, matematik,
samfundsfag, engelsk, naturfag. Derud-
over skal du også have et eller to af de nye 
FGU-fag: PASE (privatøkonomi, arbejds-
pladslære, samarbejdslære, erhvervslære) 
og Identitet & medborgerskab. Du kan få 
undervisning på introducerende niveau (alt 
op til G niveau) og på G, E og D-niveau. 

Du kan gå til prøve i faget, når du er parat 
til det på enten G, E eller D-niveau. Du kan 
dog højst komme til prøve i tre almene fag. 
Dansk og matematik er obligatorisk.

I de almene fag går du til prøve i det, du 
har arbejdet med i undervisningen og i 
din portfolio. Prøven på AGU er derfor en 
portfolioprøve – dog på nær PASE, som er 
en praktisk prøve.  

AGU er til dig, der også gerne vil have 
adgang til en erhvervsuddannelse eller en 
gymnasial uddannelse, eksempelvis den 
2-årige HF.

Den Almene Grunduddannelse 
(AGU) – både teori og praksis



Musisk og kunstnerisk  
produktion
Vi spiller i band, kommer igennem for-
skellige genrer og arbejder også gerne 
med egne sange. Vi udforsker musikkens 
byggesten: Rytmik, hørelære, nodelære, 
sang, teori og instrumentkendskab mm.  
Vi tager på turné, afholder morgen-
sang for hele skolen hver dag, og spiller 
koncerter i eget hus. Desuden tager vi 
på ekskursioner til forskellige museer og 
udstillinger.    

Vi beskæftiger os med forskellige kunst-  
og kulturprojekter, som fx skulptur, teks- 
tilarbejder, formgivning, glaskunst, 
installationer og events. Du arbejder 
med kunstneriske processer og løsninger 
gennem idé-generering og produktion. 
Du lærer om kunstformernes virkemidler, 
historie, kommunikation og markedsfø-
ring. Vi tager på ekskursioner til kunst-
museer 

og gallerier og afholder fernisering og 
pop-up-udstillinger. 

Kommunikation og medier
IT-teknik
På værkstedet kan du lære næsten alt 
om, hvad der foregår på din computer. 

Du arbejder med programmer og pro- 
fessionelt udstyr. Du får viden og færdig-
heder inden for opbygning og test af pc, 
installation af operativsystemer, trådløst 
netværk (WIFI) og fast netværk (LAN), 
styresystemer og sikkerhed. 

Du vil desuden stifte bekendtskab med, 
hvordan man beskytter sig mod hacking.  
Der arbejdes med sociale medier og 
kommunikation samt kvalitetssikring og  
ergonomi. 

Faglige temaer i Greve/Solrød Du vil indgå i et serviceteam, der klargør  
og vedligeholder kursuscentrets IT- og 
AV-udstyr til kurser og konferencer, og du 
hjælper kursuscentrets gæster, hvis de har 
problemer med at komme på nettet.

Mediehuset
Temaet har base i Mediehuset. Når du  
starter her, tager vi udgangspunkt i, hvad 
du kan i forvejen og i dine interesser.  
Her lærer du teknikker inden for pc, mobil, 
foto, grafisk design og kundeservice, som 
giver dig en bred vifte af uddannelses- 
muligheder. 

Der undervises på forskellige niveauer 
inden for IT. En stor del af Mediehusets
produktion er design, layout og frem- 
stilling af stort set alle former for PR  
materiale. 

Du kommer til at beskæftige dig med foto-
grafi og billedbehandling, og der vil være 
rig mulighed for at arbejde med forskellige 
kreative processer. 

Der er et stort tværfagligt samarbejde med 
alle skolens faggrupper. 



Jordbrug, skovbrug og 
fiskeri
Du er med til at planlægge, forberede  
og opdyrke skolens økologiske køkken-
have med drivhuse. Produkterne herfra
anvendes i skolens køkken og Tune 
Kursuscenter. Skolens fredskov, der blev 
anlagt i FNs klima-år i 2009, passes med 
fældning og udtynding af blandt andet 
ammetræer og græsslåning af stier.  
 
Du kommer også til at lære om plante-
kendskab både i køkkenhaven og sko-
ven, samt fremstilling af fuglehuse og 
insekthoteller. Du lærer desuden om be-
tydningen af cirkulær økonomi, biodiver-
sitet og bæredygtigt jord- og skovbrug. 
Du får erfaring med naturens kredsløb, 
når du året rundt er med til at passe 
de grønne områder omkring skole og 
kursuscenter. Der arbejdes blandt andet 
med græsslåning hækkeklipning, lugning, 
beskæring, beplantning og snerydning. 

Byg, bolig og anlæg
Du er med til at vedligeholde skolens 
bygninger indendørs og udendørs. Du
får øvelse i at udføre ejendomsservice
for skolens kursuscenter og de andre  
fagtemaer. Du lærer om bæredygtig 
affaldshåndtering, genbrug og cirkulær 
økonomi. Desuden får du øvelse i at  
bruge håndværktøj og maskiner, og  
lærer om sikkerhed og samarbejde. 

Turisme, kultur og fritid
Er du til friluftsliv, formidling, teambuil-
ding, shelterovernatning og discgolf? 
Hvis ja, så kan vi tilbyde dig et unikt værk- 
sted, der har sin egen 18-hullers disc-
golfbane og to sheltre i vores 15 hektar 
fredskov – lige udenfor klasselokalet.  
Vi lærer selv de mange forskellige  
frisbee-kast, så vi kan introducere disc-
golf for folkeskoleklasser og kursister. 
Igennem vores eksperimenterende til-

Faglige temaer i Greve/Solrød gang til friluftsliv og discgolf har vi prak-
sislæring i både fysik, matematik, engelsk, 
biologi, kommunikation, samarbejdslære  
og formidling.

Vi planlægger, arrangere og afholder arran-
gementer og turneringer, laver teambuil-
dingsøvelser og shelterovernatninger og 
samarbejder med Tune Kursuscenter, hvor 
vi servicerer gæster og hjælper til i recep- 
tionen.

Service og transport
Vi arbejder med mange forskellige service-
opgaver for hele skolen og for gæsterne i 
vores kursuscenter. 

Det kan være opgaver i receptionen, 
klargøring, rengøring og vedligeholdelse 
af værelser og konferencelokaler i kursus-
centret. Det er ikke nødvendigvis den 
samme opgave, du laver hele dagen, da 
der er mange forskellige opgaver at løse på 
skolen.

Vi samarbejder med eleverne i de andre fag- 
lige temaer f.eks. Byg, bolig og anlæg, og  
sørger for, at bygninger og udendørs area- 
ler på skolerne bliver passet og vedligeholdt, 

så alle elever, medarbejdere og gæster mø-
der en pæn og ren skole. Når der skal køres 
arbejdstøj eller sikkerhedsudstyr og andre 
ting rundt på vores 4 skoler er det også os 
der sørger for at tingene kommer frem. 

Vi lægger vægt på god service, hvor 
det er vigtigt, at man samarbejder og 
hjælper hinanden, og du får en 
hverdag, hvor arbejdsdagen 
og opgaverne er meget for-
skellige. Du får samtidig 
et godt kendskab 
til maskiner og 
værktøj i faget.



 

Skoleydelse 
Når du går på FGU får du skoleydelse.

Du er ... Ydelse 2021

Under 18 år 382  kr. pr. uge

18 år eller der-
over, hjemme- 
boende

663 kr. pr. uge

18 år eller der-
over, udeboende

1.539 kr. pr. uge

Forsørgertillæg 
 – IKKE enlig

595 kr. pr. uge

Forsørgertillæg  
– enlig

1.489  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.

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 ordblinde- 
undervisning.

Hvis du har en funktionsnedsættelse har 
du mulighed for at ansøge om særlige  
undervisningsmaterialer, personlige  
hjælpemidler, tolkebistand eller sekre-
tærhjælp 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 uddan-
nelses- og jobmuligheder.

Støtte- 
muligheder



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)

Når du skal optages på FGU, skal du have  
en aftale med en vejleder i den kommuna- 
le 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.

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

Så snart du har en aftale med en vejleder 
i din kommune kan du starte på et afsøg-
ningsforløb eller direkte på FGU. 

Vi hjælper dig gerne med at få kontakt til 
en vejleder i den kommunale ungeindsats.

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

Skoleleder: Annette Riisager Alskov
Vejledere: Christina Sommer og  
Pia Bramsen

Hvordan starter du på FGU?

Grevevej
Tune Parkvej

Gjeddedalsvej

Karlslunde Centervej
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