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

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 holdkammerater.

På PGU er du en del af en produktion. 
Du indgår i produktion af ydelser og pro-
dukter 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 over-
gangs-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 Roskilde er der tre spor:
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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 på FGU Roskilde.

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

Mad og ernæring
Kok, ernæringsassistent, tjener eller en  
kreativ person? Vil du udvide dit kend-
skab til alt, hvad der har med mad at  
gøre, mad fra alle verdenshjørner, mad 
ud og ind af huset, brød og kagebag-
ning? Lær at lave alt selv.

Vi laver mad til skolens elever  
og personale, mad til mange  
spændende arrangementer i vores  
nærområde.

Vegetarmad, tapas, grillarrangementer 
og flotte desserter. 

Vi passer på os selv og vores miljø.  
Vi skal ernære os sundt og vide,  
hvad der er en sund livsstil.  
Vi skal vide, hvad bære- 
dygtighed er.

Faglige temaer i Roskilde

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



Kommunikation og medier
På FGU Roskilde består Kommunikation 
og medier af to værksteder:  
Medie og IT-Teknik.

De to værksteder samarbejder om blandt 
andet VR og droner. Herunder kan du 
læse, hvad hver enkelt værksted laver.

Medie
Vi arbejder med grafik, tegning, fotografi, 

plakater og brochurer. Du kan også 
arbejde med hjemmesider, maleri 

og levende billeder.

Du lærer at bruge blyant, 
kamera, Photoshop, 

Illustrator og  
InDesign.  

Hvis du har ambitioner om at blive foto-
graf, mediegrafiker eller tage en kunst-
faglig uddannelse, skal du opbygge en 
portfolio, du kan anvende, når du søger 
ind på uddannelsen. Vi besøger relevante 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner, 
museer og kunstudstillinger.

IT & Teknik 
I værkstedet forbereder du dig til uddan-
nelser inden for IT-teknik eller elektronik. 
Men også andre beslægtede håndværk 
eller handelsmæssige uddannelser kan 
komme på tale. 

Vi arbejder med computere, netværk, 
WiFi, hjemmesider og meget andet inden  
for elektronik og el-området. 

Vi hjælper kunder med at fejlsøge og af-
hjælpe deres problemer på deres udstyr. 
Vi går i dybden med Word, Excel og 
mange andre almindeligt brugte pro-

grammer, så du er godt rustet til at fortsætte 
i uddannelse eller job.  
Du kan også få mulighed for at arbejde  
med egne projekter, f.eks. programmering 
eller opbygge hjemmesider.

Byg, bolig og anlæg
Du får mulighed for at arbejde inden for 
forskellige håndværk som tømrer, snedker,  
maler, murer, ejendomsservice og metal-
branchen.

Du lærer om byggemetoder og byggepro- 
cesser. Du skal lære at håndtere forskellige 
maskiner og værktøj og lære om materialer 
og tegninger. I vores værksted erfarer du 
også, hvordan en arbejdsplads hænger 
sammen. Du får mulighed for at komme i 
erhvervstræning i en virksomhed, så du kan 
få flere erfaringer, før du skal træffe dit valg 
om efterfølgende uddannelse og erhverv.

Musisk og kunstnerisk  
produktion
Teater, keramik, pædagogik og psykologi er 
hovedaktiviteterne på værkstedet.
Du vil også arbejde med øvelser, projekter 
og produktioner i andre kunstarter.

Faglige temaer i Roskilde



Vores aktiviteter retter vi mod forskellige 
målgrupper – børn, unge og ældre. 

Har du et talent inden for de kunstneriske, 
pædagogiske eller sundhedsfaglige fag, 
får du mulighed for at undersøge det 
nærmere og eventuelt forfølge det gen-
nem vores aktiviteter på vores værksted.

Turisme, kultur og fritid/ 
Service og transport

Guide, gast eller kulturmed- 
arbejder? Vi arbejder tæt  

sammen med Vikinge-
skibsmuseet i Roskilde. 

Det er en af Danmarks førende turist-
attraktioner. Hos os bliver du en del af 
fællesskabet, som giver turister fra hele 
verden en enestående oplevelse.  
Du lærer at sejle i traditionelle åbne 
både. Du får viden om historie – især 
vikingetiden. Det du lærer, kan du bruge 
resten af livet – som sejler, som guide, 
som underviser eller endnu bedre;  
når som helst og hvor som helst.

Byg
Vi klargør og reparerer vikingeskibe,  
færøbåde og mindre joller, så bådene er 
klar til sæsonen på Vikingeskibsmuseet. 
Vi er stolte, når bådene skinner, det ny-
slåede tovværk dufter af tjære og sejlene 
er efterset og repareret i vores systue. 
Der er opgaver til alle, når vi arbejder 
med maritime håndværk. 
Hvis du overvejer, om bådebygger eller 
sejlmager er et fag for dig, er dette tema 
et godt sted at undersøge dine 
muligheder.

Du behøver ikke en hue for at gøre karri-
ere til søs! I vores faglige tema bliver du 
oplært som skolegast til sejladstjenesten på 
Vikingeskibsmuseet. Vi har gode kontakter 
til søfartsuddannelserne og skoleskibene i 
Danmark. Hos os bliver du forberedt til at 
søge ind.

Vores elever har bl.a. uddannet sig som 
ubefarne skibsassistenter og har i dag hyre 
på færger, fragtskibe eller charter-skonner-
ter rundt omkring i Europa.

Som skibsassistent kan du videreuddanne 
dig på søfartsskolerne kombineret med sejl-
tid på havet. Nogle fortsætter også i ansæt-
telse som gast på Vikingeskibsmuseet eller 
videreuddanner sig til sejladsinstruktør.

Motor og mekanik
Vi arbejder med rigtige motorer på et 
autentisk autoværksted, hvor vi servicerer, 
vedligeholder og reparerer biler, motor- 
cykler og plæneklippere – både for skolen 
og for kunder udefra.

Du bliver beskidt på den seje måde, når vi 
reparerer, justerer og monterer på en bil, 
som vi har hejst op i liften for at kunne gå 

rundt under den og kontrollere under- 
vognen.

Vi renser motoren og justerer bremser og 
styretøj på FGU-skolens egne køretøjer.
Vi servicerer, vedligeholder og reparerer 
også biler, motorcykler og plæneklippere 
for kunder udefra.

Du vil prøve at skifte dæk, hjul og olie.
Du lærer at bruge alt det rigtige udstyr, 
værktøj og materialer – og naturligvis 
også det rigtige sikkerhedsudstyr.

Alt i alt vil du få en dyb 
forståelse af, hvordan 
en motor, en bil og 
en arbejdsplads 
fungerer.

Faglige temaer i Roskilde



 

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

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

Hvordan starter du på FGU?
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