FGU-IN
AGU-forløb på FGU Hillerød for unge med særlige behov

FGU-IN er et tilbud til unge, som har brug for
overskuelige og fleksible rammer med mere støtte
og tryghed for at kunne gennemføre et FGUforløb. Forløbet skal klargøre eleverne til ordinær
ungdomsuddannelse fx EUD og HF eller HF-IN,
HTX-IN, HHX-IN og lignende tilbud. Forløbet er ikke
specialundervisning
men
en
ordinær
ungdomsuddannelse på elevtilpassede vilkår.
Varighed: 2 år med 20 klokketimer pr. uge første
år og 22 klokketimer pr. uge andet år. Der er
mulighed for individuelle timetal med progression
mod
fuld
tid
samt
inddragelse
af
onlineundervisning.
Holdstørrelse: 16 elever med en underviser og en
mentor i alle timer.
Målgruppe: 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 dem alle vil
være, at de skal øve sig i at være i skole flere timer
om ugen og sidde i klasse med flere elever.
Målgruppen er elever, der i løbet af 2 år kan

afslutte fag på G, E eller D niveau og derefter
komme videre i en ungdomsuddannelse.
Visitering: Udover målgruppevurderingen skal der
udfyldes et ansøgningsskema til FGU-IN.
Ansøgningsskemaet findes i Uno Ung.
Rundvisning: Den unge inviteres til en rundvisning
på skolen, hvor der vil være mulighed for at se
lokaler, studieplads og møde vejleder og mentor
inden opstart.
Optagelsessamtale: Vejleder og mentor deltager i
samtalen, der foregår ved fremmøde. Den unge
bliver bedt om at medbringe en person fra sit
netværk, der kan være behjælpelig med at
beskrive styrker og udfordringer i en skoleramme.
Samtalens fokus vil være på at få afdækket den
unges motivation, og hvorvidt den unge vil
profitere af tilbuddet og passe ind i klassen.
De unge bliver før opstart/i begyndelsen af
forløbet screenet i dansk og matematik.
Optag: Optag i januar og august, men mulighed for
løbende optag, hvis der er plads på holdet.

Faglige mål: Undervisningen følger de faglige mål
i
alle
almene
fag
jf.
Børneog
Undervisningsministeriets
bekendtgørelser
gældende for Forberedende grunduddannelse FGU.

Lokaler:
Eleverne
har
deres
eget
undervisningslokale samt et lokale til pause.
Lokalet giver også eleverne mulighed for at trække
sig i den enkelte undervisningslektion. FGU-IN har
egen indgang men samtidig adgang til resten af
skolen. Skolen er omfattet af Røgfri Skoletid og
eleverne må ikke ryge i skoletiden.

Støttebehov: Mentor understøtter den unge i at
være i undervisningen og er ligeledes til stede i
pauserne og ved andre sociale aktiviteter på
skolen. Mentor samarbejder med den unges
netværk og støtter op om venskaber, fritid osv.
Den unge tilbydes individuel samtale med mentor
hver eller hver anden uge efter behov. Vær
opmærksom på at den enkeltes støttebehov er
klart beskrevet i ansøgningsskemaet fra Uno Ung
og inden for rammerne af skolens tilbud.
Optagelse på skolen sker ved en individuel
vurdering mellem uddannelsesvejleder og skolen.

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
eleverne og afstemmes efter interesser og
formåen hos den enkelte. Der vil ligeledes være
mulighed for kombinationsforløb. I et
kombinationsforløb tilbydes besøg på en
ungdomsuddannelse,
hvor
skolens
uddannelsesmuligheder præsenteres. Der er
mulighed for at deltage i sådanne forløb i op til 5
uger i alt fordelt på 2 år.

Kontakt vejleder Pia Ravnemose på tlf. 25255994
eller pra@fgu-ns.dk.

Tilrettelæggelse:
20 timer
1. semester
Dansk
Matematik
Engelsk
IM/Samfundsfag

22 timer
2. semester
Dansk
Matematik
Engelsk
IM/Samfundsfag

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.
FGU-IN

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

8.00 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 - 9.30
9.30 - 10. 00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30

MORGENMAD MORGENMAD MORGENMAD MORGENMAD
MAT
MAT
DANSK
ENG

Fredag

DANSK

BRUNCH
SAMF/IM
FROKOST
ENG

FROKOST
DANSK

FROKOST

FROKOST
SAMF/IM

Kontakt: FGU Nordsjælland, Søndre Jernbanevej 4A, 3400 Hillerød. Uddannelsesvejleder FGU-IN:
Pia Ravnemose tlf.:25255994. FGU-IN Koordinator/underviser: Sanne Lautrup tlf.:25259872.

