FGU-IN
AGU-forløb for unge klar til uddannelse på FGU Hillerød

FGU-IN er et tilbud til dig, som har brug for
overskuelige og fleksible rammer med støtte, og
tryghed for at kunne gennemføre et FGU-forløb.
På FGU-IN kan du blive klar til en ordinær
ungdomsuddannelse fx EUD eller HF eller HF-IN,
HTX-IN, HHX-IN og lignende tilbud. Forløbet er ikke
specialundervisning
men
en
ordinær
ungdomsuddannelse med vilkår, der er tilpasset
dine forudsætninger.
FGU IN begynder d. 4. OKTOBER 2021 med
mulighed for senere optag ved ledige pladser.
Du kan gå på FGU-IN i op til 2 år. Det første år har
du 20 timers undervisning om ugen, og det andet
år har du 22 timers undervisning om ugen. Der er
også mulighed for individuelle aftaler om timetal
og onlineundervisning.
Der er 16 elever i klassen, og i alle timer er der en
underviser og en mentor.

FGU-IN er for unge med autisme, Asperger, angst,
depression, ADHD, skizofreni og udfordringer med
det sociale, som ikke kan profitere af den
nuværende
tilrettelæggelse
af
AGUundervisningen på FGU. Fælles for jer vil være, at I
skal øve jer i at være i skole flere timer om ugen og
sidde i klasse med flere elever.
På FGU-IN vil du forbedre dig fagligt i dansk,
matematik, engelsk, samfundsfag, identitet og
medborgerskab og naturfag, så du kan blive klar til
en ungdomsuddannelse.
Før opstart på FGU-IN vil du komme til en samtale,
hvor du møder en lærer, din vejleder og den
mentor der er tilknyttet FGU-IN. Det vil være en
god ide at invitere en fra dit netværk med, der kan
hjælpe med at beskrive dine styrker og
udfordringer i skolen. Til samtalen skal vi tale om
din motivation for at starte på uddannelsen, og om
FGU-IN holdet passer godt til dig.

Undervisningen: Undervisningen følger de faglige
mål i alle almene fag, jf. Børne- og
Undervisningsministeriets bekendtgørelser for
Forberedende Uddannelse – FGU. Det vi sige, du
bliver tilbudt undervisning magen til den alle
andre elever på FGU får, men med lidt mere støtte
og hensyntagen til dig.
Mentor: FGU-IN-holdet har egen mentor. Det
betyder, at mentor altid er til stede i skoletiden og
hjælper dig til at kunne være i undervisningen og i
andre skolesammenhænge. Mentor vil også være
der i pauserne og til sociale aktiviteter på skolen
og her bl.a. støtte op om venskaber og fritid. Du vil
hver eller hver anden uge have en individuel
samtale med din mentor.
Lokale: Undervisningen foregår i jeres eget
undervisningslokale, og derudover er der et lokale
til pauser. Undervisningslokalet er med
enkeltpersonsborde, og du får din egen faste
Tilrettelæggelse:
1. semester
Dansk
Matematik
Engelsk
IM/Samfundsfag
•

2. semester
Dansk
Matematik
Engelsk
IM/Samfundsfag

plads. Får du brug for at trække dig tilbage i
undervisningen, kan du også bruge pauselokalet.
FGU-IN har egen indgang og afdeling men adgang
til resten af skolen. Vi er en del af Røgfri Skoletid.
Aktiviteter ud af huset: I forbindelse med
inddragelse af praksis i undervisningen vil der også
være fokus på aktiviteter ud af huset.
Aktiviteterne planlægges i samarbejde med dit
hold og tilgodeser dels jeres interesser og dels det
faglige indhold i undervisningen. Ture ud af huset
tilpasses den enkelte elevs formåen, og mentor vil
også være med.
Kombinationsforløb: Derudover får du mulighed
for et kombinationsforløb. I et kombinationsforløb
kan du besøge en ungdomsuddannelse og få
afprøvet uddannelsens muligheder. Et forløb varer
2 uger, og du har mulighed for at deltage i sådanne
forløb i op til 5 uger i alt fordelt på de 2 år, du kan
gå på FGU.
3. semester
Dansk
Matematik
Engelsk
Naturfag

4. semester
Dansk
Matematik
Engelsk
Naturfag

Skema fra oktober ’21 – juni ’22 (20 timer). Alle moduler indeholder flere pauser.
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Kontakt: FGU Nordsjælland, Søndre Jernbanevej 4A, 3400 Hillerød. Uddannelsesvejleder FGU-IN:
Pia Ravnemose tlf.:25255994. FGU-IN Koordinator/underviser: Sanne Lautrup tlf.:25259872.

