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Erhvervsgrunduddannelsen EGU
på den Forberedende grunduddannelse

- en introduktion til dig som arbejdsgiver.
Ønsker du mere information om kontrakt, og arbejdsforhold, 
kan du kontakte den Kommunale Ungeindsats i den kom-
mune eleven bor i.

FGU dækker følgende kommuner
Halsnæs · Gribskov · Frederikssund, · Hillerød, Egedal · Furesø · Allerød · Rudersdal.
Vi samarbejder også gerne med andre kommuner.

Halsnæs · Gribskov · Frederikssund, · Hillerød, Egedal · Furesø · Allerød · Rudersdal.

EGU Til arbejdsgiveren



Byg, bolig og anlæg IT på virksomheder

Se flere eksempler på vores hjemmeside

Hvad er EGU? 

Erhvervsgrunduddannelsen EGU er et af de 3 uddannelsesspor på FGU Nordsjæl-
land. Uddannelsen er til de unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete 
erfaringer og kompetencer, der forbereder dem til beskæftigelse eller til videre uddan-
nelse. EGU veksler mellem skoleforløb og praktik i en virksomhed. Uddannelsen varer 
som udgangspunkt 2 år. Den består af 1/3 skole og 2/3 praktik. Hvis eleven når det 
højeste niveau – niveau 3 – kan der afsluttes med en prøve.  

Det er den lokale kommune, der finder praktikpladsen til den unge og sørger for at 
udarbejde en kontrakt. Herefter indskrives eleven på FGU.

Praktikforløb

I praktikken skal eleven opnå kendskab til arbejdsmarkedet og tilegne sig viden, fær-
digheder og kompetencer, der er relevante og efterspurgte på arbejdsmarkedet. Det han-
dler om at give den unge mulighed for at lære lige netop det, der skal give den enkelte 
mod på at fortsætte i job eller uddannelse efterfølgende.

Det er praktikstedets opgave at give den unge faglige udfordringer som passer til den 
unges kvalifikationer. Undervejs skal der føres logbog, som en måde at dokumentere og 
synliggøre sit arbejde. Der er fokus på at øge selvværd og  positiv motivation. Suc-
cesoplevelser giver et stærkt fundament at bygge videre på.

https://fgu-ns.dk/


Hvem er EGU-vejlederen?

EGU-vejlederen er ansat i FGU Nordsjælland. Vejlederens rolle er bl.a. at være koor-
dinator for elevens uddannelsesforløb mellem de 3 instanser: Kommunen - skolen - 
praktikstedet. Vejlederen følger eleven under hele forløbet.

Det er vejlederens opgave, at støtte op omkring elevens EGU-forløb og løbende være 
i kontakt med både arbejdsplads og elev samt stå til rådighed, såfremt der skulle opstå 
spørgsmål eller udfordringer. Det er også vejlederens opgave at sammensætte et 
skoleforløb som passer til eleven, både fagligt, socialt og personligt. Det foregår ved at 
der laves en forløbsplan i samarbejde med eleven og dig som arbejdsgiver.

Fagtemaer på FGU

Byg, bolig og anlæg · Handel og kundeservice · Industri Jordbrug · skovbrug og fiskeri · Kommunikation 

og medier · Mad og ernæring · Miljø og genbrug · Motor og Mekanik · Musisk og kunstnerisk produktion 

Omsorg og sundhed Service · transport Turisme kultur og fritid

Hvem er EGU-eleven?

EGU-eleven er oftest mellem 16-25 år og kan af forskellige årsager ikke gå direkte 
videre i arbejde eller uddannelse. De unge kan have udfordringer af forskellig art, 
f.eks. ordblindhed, koncentrationsproblemer, dårlige oplevelser fra folkeskolen, 
eller en diagnose. Forhold der gør, at det samlet set skønnes, at eleven udvikler 
sig bedst og trives med at være i praktik i kombination med et skoleforløb.

Hvad forventes der af arbejdspladsen?

Som arbejdsplads er det først og fremmest vigtigt, at man har tid og lyst til at være 
praktikvært. I kan være med til at gøre en stor forskel for et ungt menneske, som tid-
ligere ikke har haft de bedste læringsbetingelser. I skal sammen med os være med til 
at sikre at eleven følger sin forløbsplan. Der er ligeledes brug for, at eleven får fri fra 
praktikstedet når der er planlagt skoleforløb. 

Gevinst

“Oftest viser det sig, at når eleven mærker imøde-
kommenhed og kærlige faste rammer, så blomstrer 
den unge, selvtilliden vokser og praktikforløbet 
bliver til gensidig og produktiv glæde.“ 

Skoleforløb

Alle vores EGU-elever deltager i et introduktionsforløb og i et afsluttende kursus, 
hvor vi støtter de unge i deres videre forløb i skole eller på arbejdsmarkedet. 
De resterende skoleuger bliver individuelt tilrettelagt for eleven. Eleven tilknyttes et 
af vores 12 fagtemaer og en faglærer. På skoleforløbet får de koblet teori og praksis 
sammen, inden for det valgte fagområde.

Skoleforløbene foregår på vores egne skoler, der er placeret i Hillerød, Helsinge, 
Skibby, Frederikssund og Frederiksværk. Skoleforløb kan også bestå i dansk og 
matematikundervisning.

Der er desuden mulighed for diverse kombinations-skoleforløb, eksempelvis 
Amu-kurser, forløb på erhvervsskoler og højskoler.



Bonusordning til private arbejdsgivere

Den første august 2019 trådte Egu Bonusordningen i kraft. Bonusordningen medførte 
at private arbejdsgivere, der ansætter en EGU-praktikant, får en bonus. Praktikaf-
talens indgåelsesdato skal ligge inden for perioden. 1.8.19 til 30.6.22. Praktikaftalens 
startdato må ikke være senere end 3 måneder fra indgåelsesdatoen.

Staten udbetaler op til 40.000 kr. pr. elevforløb. Hvor meget du som arbejdsgiver får 
udbetalt, afhænger af hvor mange dagen eleven er i skoleforløb. De dage eleven er 
på skole, får arbejdsgiveren ikke bonus. Satsen er 82 kr. pr. kalenderdag.

Hvordan er ansættelsesforholdene?

I praktikperioderne betaler arbejdspladsen elevløn. Lønnen afhænger af, hvilken 
overenskomst der gælder for det pågældende fagområde. Ikke alle overenskomster 
har bestemmelser om satser til EGU-elever. I sådanne tilfælde vil det være i overens-
stemmelse med fagretslig praksis at udbetale områdets sats for første årslærlinge i 
EGU-aftalens 1. år og satsen for andetårslærlinge i EGU-aftalens 2. år.
I skoleperioderne skal arbejdsgiveren ikke betale løn til eleven. Eleven får i stedet 
udbetalt en skoleydelse fra FGU Nordsjælland efter gældende satser.
EGU-elever følger gældende ferieregler inden for området.

Forsikringer: Arbejdsgiveren er forpligtet til at tegne en lovpligtig arbejdsskade-
forsikring når, Egu-eleven starter i praktik.  
Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer ugentligt.
Inden opstart udarbejdes en praktikaftale mellem eleven og dig som arbejdsgiver. I 
aftalen står bl.a. prøvetidens varighed, lønforhold, ansættelsens længde, timetal, og 
hvilke arbejdsområder eleven skal varetage undervejs. Spørgsmål vedrørende selve 
praktikaftalen, og lønforhold. rettes til den kommunale EGU-ansvarlige (se bagerst i 
folderen).


