Velkommen til

FGU Vestegnen
Forberedende grunduddannelse på Vestegnen
Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk

FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE
FOR UNGE UNDER 25 ÅR
Fra den 1. august 2019 kan du
begynde på en helt ny uddannelse
udbudt af FGU Vestegnen.
Den er for dig, der vil gøre dig parat
til ungdomsuddannelse eller job.

Du kan vælge mellem tre spor:
• Almen Grunduddannelse (AGU)
• Produktionsgrunduddannelse (PGU)
• Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

FGU – FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

AGU

PGU

Almen
Grunduddannelse

ProduktionsGrunduddannelse

2/3 ALMEN - 1/3 PRAKSIS

2/3 PRODUKTION - 1/3 ALMEN

EGU
ErhvervsGrunduddannelse
2/3 PRAKTIK - 1/3 SKOLE

BASISFORLØB

PRAKSIS

PRODUKTION

PRAKTIK

Du lærer almene fag gennem
praksis, fx: dansk, matematik,
Identitet &, medborgerskab,
engelsk og valgfag

Du kan arbejde på et værksted med produktion, fx i et
køkkenværksted, et træværksted, et musikværksted eller
et multimedieværksted

Du kan komme i praktik,
fx som medhjælper på et
plejehjem, dækskifter hos en
mekaniker eller medhjælper i
en gartnervirksomhed

ALMENE FAG

ALMENE FAG

SKOLEFORLØB

AFSØGNINGSFORLØB 14 DAGE
afprøvning af værksteder – screening i dansk og matematik

Gå på opdagelse i FGU Vestegnens forskellige faglige tilbud/retninger
og indhold for at finde det der motiverer og passer til dig.

FGU Vestegnen er den nye uddannelsesinstitution for forberedende grunduddannelse
på Vestegnen - med 4 afdelinger placeret i
bymiljø og i skøn natur.
FGU Vestegnen tilbyder forberedende uddannelsesforløb der kvalificerer den enkelte
til videre uddannelse eller job, men også til
voksenlivet.
De 4 afdelinger har forskellige faglige profiler,
der er rettet mod forskellige uddannelsesområder.
FGU Vestegnen udbyder alle tre spor; Almen-,
Produktions- og Erhvervsgrunduddannelse
på alle 4 afdelinger, samt et inkluderende socialt og fagligt fællesskab, med plads til fælles
oplevelser og aktiviteter.
FAGLIGE PROFILER
• Café, Business og Håndværk
• Fritid, Dyr og Sundhed
• Kultur, Oplevelse og Event
• Teknologi, Håndværk og Mennesker
ALMENE FAG I FGU VESTEGNEN

NIVEAU

1

Dansk

Intro, G, E og D

2

Dansk som andetsprog

Intro, G, E og D

3

Engelsk

Intro, G, E og D

4

Identitet og medborgerskab

G

5

Matematik

Intro, G, E og D

6

Naturfag

Intro, G, E og D

7

PASE *

G

8

Samfundsfag

Intro, G, E og D

9

Teknologiforståelse

G

* Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære

Forberedende grunduddannelse (FGU) tager udgangspunkt i dine behov med faglige
udfordringer, der passer til
dig. Uddannelsen er fleksibelt
opbygget med forskellige påog afstigningsmuligheder
samt mulighed for at skifte
spor. Uddannelsen rummer
både teori og praksis.
Du har mulighed for at gå til
eksamen på det niveau der
passer dig. Der er mulighed
for ordblindeundervisning.

FGU er en fuldtidsuddannelse med minimum 26 timers undervisning hver uge.
Der er en ugentlig kort dag,
hvor undervisningen slutter
kl. 12.
Du kan gå på uddannelsen
i op til 2 år. Du får skoleydelse, og der er et dagligt
måltid.

Café, Business og Håndværk
– FGU Vestegnen Hvidovre

Fritid, Dyr og Sundhed

– FGU Vestegnen Ishøj

FGU Vestegnen Hvidovre er beliggende midt
i Filmbyen i Avedøre. Den overordnede profil
er Business - Handel og Kundeservice. Der
tilbydes en bred vifte af uddannelsesforløb
inden for forskellige håndværk, Café - mad
og ernæring, Musik og event samt Handel og
kundeservice. I Hvidovre møder du et åbent,
rummeligt og inkluderende skolemiljø,
hvor undervisning og produktion går hånd i
hånd – alle skolens produktioner rækker ud i
lokalsamfundet med eleverne i front.

FGU Vestegnen Ishøj er placeret midt i naturen, og er
kendetegnet ved praksis og produktioner rettet mod
opkvalificering til uddannelse og jobs indenfor de
”grønne” uddannelser, de pædagogiske og de social
og sundhedsfaglige uddannelser Det er også i Ishøj,
hvor den unge oplever højt til himlen, plads til fysisk
udfoldelse og mulighed for at arbejde udendørs med
forskellige læringsproduktioner og praksis.

Almen
grunduddannelse

Produktionsgrunduddannelse og EGU

AGU-HOLD

VÆRKSTEDER

Almen
grunduddannelse

Produktionsgrunduddannelse og EGU

AGU-HOLD

VÆRKSTEDER
• Mad og kultur
• It, netværk og support

Dansk, DSA, matematik, engelsk,
naturfag, samfundsfag, identitet og
medborgerskab samt teknologiforståelse

• Handel og Service
• Salg og Markedsføring
• Beauty, Style & Business

Dansk, DSA, matematik, engelsk,
naturfag, samfundsfag, identitet og
medborgerskab samt teknologiforståelse

• Byggeplads og ejendomsservice

• Køkken
• Café

• Musik

• Håndværk og Service
• Musik og Sceneteknik
AGU indeholder praksisrettet
undervisning i de almene fag

Almene fag på alle værksteder:
Dansk, matematik og PASE

FGU Vestegnen Hvidovre – Filmbyen 10-12, 2650 Hvidovre, tlf.3677 9119
Vejleder Tue Bøndergaard, mobil 2223 5800 mail tue@hvip.dk

• Dyr, natur og formidling

• Adventure
AGU indeholder praksisrettet
undervisning i de almene fag

Almene fag på alle værksteder:
Dansk, matematik og PASE

FGU Vestegnen Ishøj – Pilemøllevej 90, 2635 Ishøj, tlf. 4399 1907
Vejleder Jesper Blom, mobil 2947 8098, mail jb@ps-m.dk

Kultur, Oplevelse og Event

– FGU Vestegnen Brøndby

Teknologi, Håndværk og Mennesker

– FGU Vestegnen Albertslund/Glostrup

FGU Vestegnen Brøndby har
oplevelser og events til mennesker
som omdrejningspunkt. I Brøndby
bygger læring og undervisningsmiljø
på kulturarrangementer, teaterog musikproduktioner, video/
visuel kommunikation, og i tæt
samarbejde med lokale aktører både i
Middelalderbyen, i Kulturhuset Kilden
og i Ungekulturhuset Pilegården.

FGU Vestegnen Albertslund/Glostrup er
beliggende i et by- og industriområde i
rivende udvikling - lige på grænsen til
Albertslund. Der tilbydes en bred vifte af
uddannelsesforløb indenfor forskellige
Håndværk, It og Teknologi, samt Mad,
Omsorg, Sundhed og Pædagogik. Albertslund/
Glostrup har et tæt samarbejde med lokale
virksomheder, institutioner ift. produktioner,
opgaver og gode praktikpladser.

Almen
grunduddannelse

Produktionsgrunduddannelse og EGU

AGU-HOLD

VÆRKSTEDER
• Børn, formidling, dyrehold og
håndværk
• Service og event

Dansk, DSA, matematik, engelsk,
naturfag, samfundsfag, identitet og
medborgerskab samt teknologiforståelse

Almen
grunduddannelse

Produktionsgrunduddannelse og EGU

AGU-HOLD

VÆRKSTEDER

Dansk, DSA, matematik, engelsk,
naturfag, samfundsfag, identitet og
medborgerskab samt teknologiforståelse

• Musik og drama
• Krop, stil og mode

• Smed
• Træ
• Ejendomsservice

• Køkken og kantine
• Cafeen
Dansk, DSA, matematik, engelsk,
naturfag, samfundsfag, identitet og
medborgerskab samt teknologiforståelse

AGU indeholder praksisrettet
undervisning i de almene fag

• Film og TV
• Visuel media og storytelling
• Foto
Almene fag på alle værksteder:
Dansk, matematik og PASE

FGU Vestegnen i Brøndby – Nykær 44, 2605 Brøndby tlf. 3675 2443
Vejleder Betina Flinck, mobil 3035 4443, mail betina@phsbrondby.dk

• Mad
• Omsorg, sundhed og pædagogik

Dansk, DSA, matematik, engelsk,
naturfag, samfundsfag, identitet og
medborgerskab samt teknologiforståelse

•
•
•
•
•

Support & 3d print
Spiludvikling
Webudvikling
Grafisk design
Illustration & animation

• Kreativ Værkstedsbutik
AGU indeholder praksisrettet
undervisning i de almene fag

Almene fag på alle værksteder:
Dansk, matematik og PASE

FGU Vestegnen i Albertslund/Glostrup – Sydvestvej 129a, 2600 Glostrup, tlf. 4345 6498
Vejleder Lise Nøhr, mobil 2835 1729, mail lise@gapro.dk

OPTAGELSE

For at blive optaget på FGU, skal du tale med den
Kommunale Ungeindsats (KUI) i din kommune. KUI finder
ud af om du kan optages på FGU. I samarbejder om din
individuelle uddannelsesplan. Du er garanteret optag
på FGU i dit nærområde – søger du andre FGU-skoler,
kræver det, at de har plads. På FGU-skolen udarbejder du
sammen med vejlederen en forløbsplan, der beskriver dit
ophold/plan på FGU.

SKOLEYDELSE – TAKSTER PR. UGE 2019
Under 18 år........................................ 365,Over 18 år og hjemmeboende..... 634,Over 18 år og udeboende.......... 1472,Forsørgertillæg, enlige................. 1424,Forsørgertillæg.................................. 569,-

TRANSPORTTILSKUD - UNGDOMSKORT

Som optaget på FGU, har du mulighed for at købe et
ungdomskort til billigere offentlig transport på
www.ungdomskort.dk. Prisen er ca. 370 kr. om måneden.
KONTAKT FGU VESTEGNENS 4 AFDELINGER
FGU Vestegnen HVIDOVRE
Filmbyen 10-12, 2650 Hvidovre
tlf. 3677 9110
Vejleder Tue Bøndergaard
mob. 2223 5800,
mail tue@hvip.dk
FGU Vestegnen BRØNDBY
Nykær 44, 2605 Brøndby
tlf. 3675 2443
Vejleder Betina Flinck
mob. 3035 4443
mail betina@phsbrondby.dk

FGU Vestegnen ISHØJ
Pilemøllevej 90, 2635 Ishøj
tlf. 4399 1907
Vejleder Jesper Blom
mob. 2947 8098, mail jb@ps-m.dk
FGU Vestegnen
ALBERTSLUND / GLOSTRUP
Sydvestvej 129a, 2600 Glostrup
tlf. 4345 6498
Vejleder Lise Nøhr
mob. 2835 1729,
mail lise@gapro.dk

