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En praktisk uddannelse
- for dig, der gerne vil prøve dig selv af i en virksomhedspraktik.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



Hvad er EGU? 

Erhvervsgrunduddannelsen EGU er et uddannelsesspor på FGU Nordsjælland. Ud-
dannelsen består af 2/3 praktik, som foregår i en Virksomhed og 1/3 skole.
I samarbejde med den kommunale Ungeindsats finder du en elevplads og sammen 
med virksomheden indgår I en kontrakt, der typisk varer 2 år. Din uddannelse starter 
op, når kontrakten er underskrevet og startdatoen er aftalt. Der er mulighed for at 
starte hele året.

Det kan du bruge en EGU-uddannelse til 

Med en EGU-uddannelse får du konkrete erfaringer og kompetencer, der forbereder 
dig til at komme i job. Har du eller får du undervejs dansk og matematik eksamen på 9 
klasses niveau, vil du også kunne søge videre i uddannelse. Der er ligeledes mulighed 
for at du kan blive tilmeldt en optagelsesprøve til en ungdomsuddannelse. 

Økonomi

I de perioder, du er i praktik, betaler virksomheden dig elevløn. Elevlønnen afhænger af, 
hvilken overenskomst der gælder for det pågældende fagområde.

Under skoleforløbene modtager du skoleydelse fra FGU Nordsjælland
– du kan se takster på skoleydelse på vores hjemmeside fgu-ns.dk.

Hvis du gerne vil i gang med en EGU-uddannelse

Du skal kontakte den Kommunale Ungeenhed (KUI), som udarbejder en målgruppe-
vurdering, en uddannelsesplan og hjælper dig med at finde en EGU-elevplads. Det kan 
være du skal i en kort praktik, for at finde ud af om branchen og arbejdspladsen er det 
rette for dig. 

Når kontrakten er indgået, starter uddannelsen og du får tilknyttet en EGU-vejleder på 
FGU Nordsjælland.

Vejlederens rolle

Vejlederen er din tovholder og kontaktperson under hele uddannelsen.
Sammen udarbejder I en forløbsplan med dine personlige, sociale og faglige mål. 

Vejlederen har også løbende samtaler med dig og arbejdspladsen. De støtter dig både 
når det går godt og hvis du møder udfordringer undervejs. 

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

Hvordan ser dit skoleforløb ud? 

På FGU Nordsjælland deltager du i et 3 ugers introforløb for alle EGU-elever. Her møder 
du andre EGU-elever og du lærer blandt andet at læse din lønseddel, om forskuds-
opgørelse, lave et budget og i det hele taget blive klædt på til arbejdslivet.

Når du afslutter dit skoleforløb, deltager du i et 2-ugers afsluttende kursus. Her lærer du at 
gå til jobsamtale, lave ansøgninger og skrive dit eget CV. Hvis du gerne vil starte i en ny 
uddannelse kan vi også hjælpe med det.

De resterende skoleuger er individuelt tilrettelagt for dig. Du bliver tilknyttet et af vores 
12 fagtemaer og en faglærer. Når du er på skolen, får du koblet teori og praksis sammen 
inden for dit fagområde. Skoleforløbet foregår på vores egne værksteder på skolerne i 
Hillerød, Helsinge, Skibby, Frederikssund og Frederiksværk.

Der er også mulighed for at deltage i kombinationsforløb, hvor du fx. kan få truckcertifikat, 
komme på hygiejnekursus, tage et forløb på erhvervsskolerne, højskole mm.. I særlige 
tilfælde er der også mulighed for dansk og matematik på 9. klasses-niveau (G-niveau).
Det skal dog være aftalt med arbejdspladsen.

Byg, bolig og anlæg IT på virksomheder

Se flere eksempler på vores hjemmeside

https://fgu-ns.dk/

