EGU-elever hos FGU Nordsjælland
Opgaver og roller for kommuner og FGU Nordsjælland
Opgave
Inden målgruppevurderingen sendes til
FGU
Det afklares om den unge er i målgruppen til
FGU.
Udarbejdelse af:

Ansvarlig
Kommuner

Kommuner

Målgruppevurdering til FGU
Uddannelsesplan til EGU-spor
Sendes til FGU sikkerpost post@fgu-ns.dk
og besked sendes til EGU vejleder pt.
Martina/ Tanja
Afklaring via et forløb hos en
arbejdsgiver

Primo december 2020
Opmærksomhedspunkter
Kontakt os gerne for information og sparring omkring vores
forventninger til den unge.
Se spørgsmål og svar på www.fgu-ns.dk (under udarbejdelse)
Informationsmateriale om EGU fra UVM.
Til afklaring om den unge er klar til EGU:
- Brancheafklaret
- Mødestabil timer min. 32 – 37 timer
- Klar til 1/3 skoleundervisning
Uddannelsesplanen:
- Målet med forløbet (job eller uddannelse) skal være formuleret
tydeligt.
- Valg af fagtema skal foretages. Fagtemaer bør ikke kombineres.

Kommuner

-

Sikre at EGU er den rigtig vej eller om den unge skal have et
andet tilbud
Sikre, at tilbuddet ikke kun er arbejdsgiverafhængigt.

Arbejdsgiverafhængigt: Hvis den unges mål med et EGU-forløb er
job, er det vigtigt at have opmærksomhed på, at den unge ikke er
afhængig af én bestemt arbejdsgiver for at kunne gennemføre
forløbet. Dette for at fremtidssikre den unges muligheder på

Information om EGU-uddannelsen til
virksomheden og den unge

Kommuner og FGU

arbejdsmarkedet.
KUI informerer arbejdsgiver og den unge om rammerne for EGU
som uddannelsesmulighed.
Hvilke forpligtelser og muligheder har arbejdsgiver omkring
overenskomst, bonus - og husk at arbejdsgiver ikke skal udbetale
løn under skoleforløb.
FGU’s EGU-vejledere:
Står til rådighed omkring, hvilke muligheder der er
indholdsmæssigt på et EGU-forløb på FGU Nordsjælland.
Deltager i møde med arbejdsgiver.
Materiale om EGU fra FGU og ministeriet:
www.fgu-ns.dk (under udarbejdelse)
Informationsmateriale om EGU fra UVM.

Ungeguide tildeles eller er tildelt
Kommunen
Finde praktikplads og etablere
Kommunen
praktikaftale. Kontrakten godkendes af
kommunen og sendes til FGU på post@fguns.dk
Hjælp til afklaring af løn og overenskomst Kommuner /
HR-afdeling

Ansvar for tilrettelæggelse af
uddannelsesforløbet
- Beskrives gennem Forløbsplan

FGU

Det er vigtigt, at kontraktstart er aftalt med FGU.

I følge Undervisningsministeriet, så ligger ansvaret hos arbejdsgiver
(privat eller offentlig). FGU kan ikke tage ansvaret for
overenskomst, men kan bidrage med viden.
FGU har ikke HR-afdeling til dette.
Nødvendige input fra kommunen til FGU:
Tydeligt mål med forløbet
Særlige udfordringer - herunder fx samarbejde med

kriminalforsorg.
Hvad har været afprøvet før?
FGU arrangerer opstartsmøde med arbejdsgiver og den unge
umiddelbart efter opstart af forløb.

Skoleforløb
Obligatorisk hos FGU Nordsjælland:
- Intro-skoleforløb med fokus på at
arbejde målrettet med forløbsplan,
CV og arbejdet med portfolio.
- PGU-forløb med fokus på afsluttende
prøve på Niveau 3
Andre mulige forløb:
- Forløb på AGU, hvis de skal opfylde
optagelseskrav til EUD.
- AMU/EUD-forløb (relevante for
fagtemaet og målet med den unges
uddannelsesplan). For at sikre
finansiering skal uddannelsesstedet
være godkendt af
Undervisningsministeriet
Ansvar for vejledning gennem forløbet
herunder at følge eleven i
virksomhedspraktik
Hvis ændringer i forløbsplan, og hermed
uddannelsesplan, indebærer behovet for
en ny praktikplads, så er det kommunens

FGU

Det aftales mellem FGU og arbejdsgiver, hvordan der arbejdes med
målene indenfor fagtemaet.
FGU afvikler skoleforløb med henblik på afsluttende faglig prøve
som supplement til de mål, der bliver sat hos arbejdsgiver.
Information til arbejdsgiver om hvornår skoleforløb afvikles,
kommunikeres af FGU.
Andre mulige forløb (f.eks. højskole) kræver egen eller kommunal
finansiering.

FGU

FGU har den løbende kontakt med arbejdsgiver.

Kommuner

Det er FGU’s pligt at kontakte kommunen i god tid inden ændringer
af forløbs- og uddannelsesplan.

ansvar at finde denne.
Udbetaling af skoleydelse under
skoleforløb
Udbetaling af løn under
virksomhedspraktik
Administrativt system

FGU
Virksomheden
FGU institutionens
administrative
system
(FGU Planer)

