
Albertslund

Sådan gør du EksempelFordele

Kontakt den lokale eguvejleder 
(www.egu.dk) og find sammen den 
eguelev, der matcher virksomheden. 

Herfra laver I sammen en uddannel-
sesplan og aftaler skole- og praktik-
perioder. 

Hent mere information på:
www.egu.dk   
www.uvm.dk
www.ug.dk 

Katrine på 25 år er ordblind og har 
svært ved at følge et normalt uddan-
nelsesforløb. Hun drømmer om at 
blive gartner og i samarbejde med 
sin eguvejleder finder Katrine derfor 
et gartneri, som har brug for ekstra 
hænder. Gartneriet og Katrine laver 
en aftale om et toårigt eguforløb, 
hvor Katrine har 20 ugers undervis-
ning og den resterende tid er i lønnet 
praktik på gartneriet.

•

•

Egu er fleksibel og lokalt skræd-
dersyet til virksomheden. Virksom-
heden bestemmer selv længden af 
praktikken.

Virksomheden viser socialt ansvar 
ved at inddrage en gruppe, som el-
lers ofte bliver overset. 

Ved at oprette en praktikplads for en eguelev kan 
virksomheder på meget fleksible vilkår åbne døren til 
arbejdsmarkedet for unge under 30 år, der ikke pas-
ser ind i snævre skolerammer. Eguelever kan have 
svært ved at læse, regne og skrive. Andre kan have 
brug for ekstra vejledning eller støtte til det sociale, 
men fælles for dem er, at de ønsker en praktisk ud-
dannelse og er klar til at bruge deres hænder og kræf-
ter på en arbejdsplads.   

Selve erhvervsgrunduddannelsen varer to år, og prak-
tik og skoleforløb skræddersys, så det passer virk-
somheden bedst muligt. Praktikaftalens første tre må-
neder er prøvetid.

I praktikperioderne betaler din virksomhed elevløn 
efter gældende overenskomst på området. I skole
perioderne får egueleven ikke løn, men skoleydelse 
fra kommunen.

Under hele forløbet står en eguvejleder klar med 
støtte og vejledning. Forløbet afsluttes med at virk-
somhed i samarbejde med eguvejleder udfylder et 
gennemførelsesbevis. 

For unge udviklingshæmmede og andre unge med 
særlige behov (svære bevægelseshandicap, autisme, 
adhd mv.) under 25 år findes særligt tilrettelagte tre
årige uddannelsesforløb (STU)  se www.uvm.dk.  

Praktikplads for unge via 
erhvervsgrunduddannelsen (EGU)
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eskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for trykfejl og løbende æ
ndringer i satser og lovgivning 
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