SVENDBORG - RINGE - FAABORG
Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø og Langeland

FORBEREDENDE
GRUNDUDDANNELSE

FORDI DET SKAL GIVE
MENING AT LÆRE.

FGU er din vej til succes. Vi laver skole på en ny måde, så det
giver mening for både elever, lærere og forældre. Hos os er
der plads og frihed til være sig selv og til at udvikle sig. Det du
lærer fører til noget.
Derfor er vi stolte af, at vores elever finder vej videre ud på
arbejdsmarkedet eller i uddannelse. For mange elever er FGU
det sted, hvor de finder ud af, hvad de kan, og hvad de vil. Det
er vi stolte af.
Velkommen på FGU – det giver mening!

”På FGU får du netop tid og rum til at kunne vokse som menneske,
finde dig selv og din vej. Jeg er blevet bedre til matematik, og jeg
har fået styr på mig selv, min økonomi, er blevet mødestabil og
klar til at møde verden.”
- tidligere elev på FGU i Faaborg

INDHOLD I FGU
AGU
Almen Grunduddannelse
Udgangspunktet for AGU er undervisning i almene fag tilrettelagt på en praksisrettet måde. Sporet henvender sig

2/3 Teori

primært til dig, der ønsker at kvalificere dig til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

1/3 Praktik

PGU
Produktionsgrunduddannelse
Udgangspunktet for PGU er værkstedsundervisning, hvor du
lærer ved at deltage i arbejdet på dit fagtema. Sporet hen-

1/3 Teori

vender sig primært til dig, som lærer bedst ved at gøre tingene i praksis, og som senere ønsker en erhvervsuddannelse

2/3 Produktion

eller et job. Du får også undervisning i dansk, matematik og
valgfag på en praktisk måde.

EGU
Erhvervsgrunduddannelse
Udgangspunktet for EGU er en praktikaftale i en virksomhed. Man kan komme i EGU i mange forskellige virksomhe-

1/3 Skole

der. Sporet henvender sig primært til dig, som ønsker job og
eventuelt at fortsætte i en erhvervsuddannelse. Du får også

2/3 Praktik

undervisning i dansk, matematik på en praktisk måde samt
mulighed for at tage forskellige kursusforløb.

”EGU giver mig veksling mellem fysisk arbejde og almindeligt
skolearbejde, så jeg ikke kører træt i noget af det.
Jeg er inde på skolen i perioder og blive undervist i dansk eller
matematik, og ellers arbejder jeg.”
- tidligere EGU elev

”Her opdrages man ikke til at lære, men opdrages i at lære.”
- Sara, lærer på FGU

Få en uddannelse til søs

Svendborg Søfartsskole er den ældste søfartsskole i verden af sin art.
Vi uddanner unge, der ønsker sig en fremtid inden for dansk søfart.
Vi tilbyder grunduddannelsen som skibsassistent, det afsluttende
modul som befaren skibsassistent og HF-Søfart.

SVENDBORG SØFARTSSKOLE

Overgade 6
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 04 84
www.svesoef.dk

BC Catering

leverer også til dig

Din lokale fødevareleverandør på Fyn

BC Catering distribuerer
dagligt — i alle egne af
Danmark – fødevarer, drikkevarer og nonfood-artikler
til alle former for professionelle køkkener.

Blækhatten 10 · 5220 Odense SØ · Tlf.: 63 15 88 55 · info@cgo.dk · www.bccatering.dk

VI SÆTTER STRØM
TIL FREMTIDEN!

”Igennem praksis udvikler du dig.”
- lærer på FGU

Faglærte undervisere
På FGU uddanner vi vores elever til den virkelige verden. Derfor er alle vores
lærere også faglærte, og vi trækker erfaringer og cases fra verden omkring
os ind på skolen. På den måde bliver vores elever fagligt stærke, og oplever,
at de har kloge hænder og hoveder!

Fællesskabet på FGU
Hos os er der rum til at udvikle sig fagligt, men også socialt og personligt.
Alle kan være sig selv på FGU, og sammen skaber vi en hverdag, hvor der er
plads til både sjov og fordybelse.

”Inklusion er ikke noget, man staver til – man føler den.”
- elev på FGU

TRE SKOLER PÅ SYD- OG MIDTFYN

Du kan gå på FGU i både Svendborg, Faaborg og Ringe.
På alle tre skoler har vi fokus på autentisk og praktisk undervisning og et stærkt socialt fællesskab.

FGU Faaborg

Næring for krop og sind
På FGU ser vi måltidet som betydningsfuld for fællesskabet. Derfor starter
skoledagen med et gratis, sundt og nærende måltid, som vi spiser sammen,
inden vi begynder dagens opgaver. Det er vigtigt for os, at vores elever får
næring til både krop og sind. Du kan også købe lækker frokost, der er lavet
af eleverne i vores køkkener.

Et stærkt socialt fællesskab
Det skal være betydningsfuldt at gå på FGU, og det er derfor vigtigt for os,
at vi kan være med til at fejre de ting, der betyder noget for både lærere og
elever. Vi markerer derfor højtiderne – og det kan også mærkes i køkkenet.

”Man kan være den, man er.”
”Jeg nyder at komme i skole, for der er lækker mad til frokost.”
”Vi har det sjovt og har et godt fællesskab på linjen.”
- elever på Mad & Ernæring FGU

Tema:

Foto (JS)

XXX

Distribution Renovation {XXX}

Noter om temaet:
xxx

Hovedpunkt 1: xxx

Foto
{XXX}

Hovedpunkt 2: xxx
Hovedpunkt 3: xxx

Stock Foto (JS)
{XXX}

Designelementer
{XXX}

Ring eller
skriv til
Kenneth Jørgensen
31 63 28 48
Kenneth.joergensen@dekra.dk
Side 10

Noget

Aftalt brochureindhold
Tema:

Foto (JS)

XXX

Import - Eksport Flyttetransport - Byggeri
{XXX}

Noter om temaet:
xxx

Foto

Hovedpunkt 1: xxx

{XXX}

Hovedpunkt 2: xxx
Hovedpunkt 3: xxx

Kan du lide store køretøjer? Og drømmer du
om vejen som din arbejdsplads? Stock Foto (JS)

Så ta’ en transportuddannelse
- DER ER BRUG FOR DIG!
{XXX}

Designelementer

BEMÆRK!

{XXX}

> Du skal være min. 18 år og have kørekort til personbil.
> Du har mulighed for at supplere dit lastbilkørekort med
kørekort til vogntog, gaffeltruckcertifikat, ADR
(farligt godscertifikat) m.m.

for dig?
Side 11

ALMEN GRUNDUDDANNELSE

AGU
Almen Grunduddannelse
Almen Grunduddannelse (AGU) er skole på en ny måde. Her
arbejder vi med at få undervisningen ud i det virkelige liv. Vi
kombinerer klassisk undervisning med praksis for at gøre det
teoretiske mere håndgribeligt – eksempelvis hvordan kan vi
bruge matematik i hverdagen.

Praksis og fag på AGU
•

Dansk / Dansk som andetsprog

•

Matematik

•

Engelsk

•

Identitet og medborgerskab (identitetsudvikling, medborgerskab, dannelse, psykologi)

•

Naturfag

•

Samfundsfag

Fagene kan afsluttes med prøve i de almene fag på G, E eller D niveau.
Du kan læse mere om Almen Grunduddannelse på www.fgusydogmidtfyn.dk/agu/

ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE

EGU
Erhvervsgrunduddannelse
På Erhvervsgrunduddannelsen er du primært i virksomhedspraktik.
Virksomhedspraktikken suppleres med skoleforløb, som giver mening
for uddannelsen. Det kan være AMU-kurser eller dansk og matematik.

Temaer på EGU
•

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

		
•

Omsorg og sundhed

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE

		

Handel og kundeservice

		

Turisme, kultur og fritid

		

Musisk og kunstnerisk produktion

•

FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER

		

Mad og ernæring

		

Miljø og genbrug

		

Jordbrug, skovbrug og fiskeri

•

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

		

Byg, bolig og anlæg

		

Kommunikation og medier

		

Motor og mekanik

		

Service og transport

		

Industri (plast, metal m.m.)

Erhvervsgrunduddannelsen kan afsluttes med prøve i de almene fag på G, E eller D niveau
samt en prøve på FGU 3-niveau, som er bestået/ikke bestået.
Du kan læse mere om Erhvervsgrunduddannelsen på www.fgusydogmidtfyn.dk/egu/

”På arbejdet lærer jeg at være en del af den ”virkelige verden”, at samarbejde
og løse opgaver. Når jeg er på skole, lærer jeg dansk eller matematik i et
forløb, som er tilpasset mit tempo og min arbejdsplads.”
- elev på EGU

PRODUKTIONSGRUNDUDDANNELSE

PGU
Produktionsgrunduddannelse
Produktionsgrunduddannelsen tager udgangspunkt i et
værksted og en produktion. På FGU Syd- og Midtfyn har vi
syv faglige temaer, som man kan vælge imellem, og værkstedsundervisningen suppleres med undervisning i dansk,
matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære).

Temaer på PGU
•

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

		
•

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE

		
•

Omsorg og sundhed (Svendborg og Faaborg)
Musisk og kunstnerisk produktion (Svendborg)

FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER

		

Mad og ernæring (Svendborg, Faaborg og Ringe)

		

Jordbrug, skovbrug og fiskeri (Ringe og Svendborg)

•

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

		

Byg, bolig og anlæg (Svendborg, Faaborg og Ringe)

		

Kommunikation og medier (Svendborg)

		

Industri (plast, metal m.m.) (Svendborg)

Det faglige tema kan afsluttes med prøve i de almene fag på G, E eller D niveau, samt en prøve
på FGU 3-niveau, som er bestået/ikke bestået.
Du kan læse mere om Produktionsgrunduddannelsen på www.fgusydogmidtfyn.dk/pgu/

"Her kan man være sig selv, og her er det ok at sige, at man ikke ved, hvad
man vil. Jeg har udfoldet mig kreativt og prøvet forskellige ting af, uden jeg
var tvunget til at have en plan, og jeg er blevet dannet som menneske."
- tidligere elev på PGU

KORT
PGUOG GODT
Vidste du, at…?
•

FGU er skole på en ny måde – her får du masser af praktisk
erfaring og autentisk undervisning!

•

Du kan gå på FGU i både Svendborg, Faaborg og Ringe.

•

På alle uddannelsesspor får du skoleydelse – også for elever
under 18 år.

•

Vi har løbende optagelse på alle tre skoler.

•

Du kan starte, når du er klar.

•

Du kan læse meget mere om FGU på www.fgusydogmidtfyn.dk

Svendborg
Ryttervej 59
5700 Svendborg
6222 4110

Ringe
Korsvangen 11
5750 Ringe
6222 4110

Faaborg
Nyborgvej 58
5600 Faaborg

"Vil du også gå på FGU? Så ring til mig!"
- Ene Wolfsberg, direktør

Denne Interaktive Brochure
er designet og leveret
af JS Danmark

6222 4110
www.fgusydogmidtfyn.dk

Møllergade 56
5700 Svendborg
Tlf.: 46 97 27 27
sydfyn@foa.dk
Se mere på:

www.jsdanmark.dk

www.foa.dk

Tema:

Foto (JS)

XXX

{XXX}

Noter om temaet:
xxx

Foto

Hovedpunkt 1: xxx

{XXX}

Hovedpunkt 2: xxx
Hovedpunkt 3: xxx

Stock Foto (JS)

Kontakt:

{XXX}

Fortsæt din uddannelse
hos AMU-Fyn indenfor:
• Bygge & anlæg
• Transport
• Køkken og kantine
• SOSU og service
• Anlægsgartner / det grønne

Kontakt AMU-Fyn
og hør mere:
Tlf.: 66 13 66 70
amu-fyn@amu-fyn.dk

BAGSIDE

www.amu-fyn.dk

• xxxx • www.jsdanmark.dk

• Svejser

