FGU

Forberedende Grunduddannelse
– for dig der gerne vil videre

Velkommen til
FGU Roskilde

FGU Roskilde ligger
mellem Københavnsvej,
Industrivej og Østre Ringgade
på kanten af industrikvarteret.
Skolen har omkring 200 elever,
der hver dag lærer og arbejder i spændende værksteder. Skolen tager godt
hånd om den enkelte elev, elevens trivsel
og udvikling.

Kernen i undervisningen er de faglige temaer, som
du kan læse om længere henne i folderen. Temaerne
rummer en masse praksis og produktion i værksteder, som
er basis for den daglige undervisning.
De almene fag
Ved siden af undervisningen i værkstederne tilbyder skolen
en række almene fag, som kan sikre dig, at du opnår
kompetencer, så du kan klare adgangskravene til
ungdomsuddannelserne.
De obligatoriske almene fag er dansk og matematik. Herudover er der følgende almene fag
at vælge imellem: Dansk som andet sprog, engelsk,
identitet og medborgerskab, naturfag, samfundsfag,
teknologiforståelse og PASE (privatøkonomi, arbejdslære,
samarbejdslære og erhvervslære).

FGU består af 4 dele på hvert et halvt
år, det vil sige i alt op til 2 år. Hvert spor
starter med et basisforløb. Der er løbende optag på basisforløbet, så du kan

starte på alle tidspunkter af året. Hvor
lang din FGU skal være lægges fast i din
uddannelsesplan.

De tre uddannelsesspor
På FGU Roskilde er der tre spor:

Almen
grunduddannelse

Produktionsgrunduddannelse

Erhvervsgrunduddannelse

hvor du kan forberede dig
til en gymnasial
uddannelse eller en
erhvervsuddannelse.

hvor du kan forberede dig
til en erhvervsuddannelse eller
til et job.

hvor du kan forberede dig
til et job og
evt. senere en
erhvervsuddannelse.

Almen
grunduddannelse

Produktionsgrunduddannelse

Erhvervsgrunduddannelse

Fagligt tema
Almene fag
Praksis

Fagligt tema
Almene fag
Produktion

Fagligt tema
Almene fag
Praktik

Basis
Afsøgningsforløb

Faglige temaer i Roskilde
En del af undervisningen på FGU foregår
på værksteder. I det følgende kan du
læse en kort beskrivelse af de forskellige
værksteder på FGU Roskilde.
Dansk og matematik indgår som obligatorisk fag i alle faglige temaer. Øvrige
almene fag indgår efter aftale med en
vejleder.

Mad og ernæring
Kok, ernæringsassistent, tjener eller
en kreativ person? Vil du udvide dit
kendskab til alt, hvad der har med mad

at gøre, mad fra alle verdenshjørner, mad
ud og ind af huset, brød og kagebagning? Lær at lave alt selv.
Vi laver mad til skolens elever og personale, mad til mange spændende arrangementer i vores nærområde. Vegetarmad,
tapas, grillarrangementer og flotte
desserter.
Vi passer på os selv og vores miljø. Vi
skal ernære os sundt og vide, hvad der
er en sund livsstil. Vi skal vide, hvad
bæredygtighed er.

Omsorg og sundhed
Værkstedet introducerer til arbejdsmiljø,
sundhed, sundhedsfremme og hygiejne.
Vi besøger institutioner og arbejdspladser. Vi ser film og læser relevante artikler.
Vi vender aktuelle problemstillinger.
Du lærer om ernæring og introduceres
til diæter.

Du lærer at omgås mennesker i alle aldersgrupper, at læse en persons behov, kommunikere hensigtsmæssigt i forskellige
situationer og medvirke til at løse konflikter. Du får grundlæggende kendskab til
pleje og omsorg. Du vil opnå pædagogisk
forståelse, lære at arbejde kreativt og lære
at sætte lege og aktiviteter i gang.

Kommunikation og medier
Medie
På vores værksted arbejder vi med grafik,
tegning, fotografi, plakater og brochurer.
Du kan også arbejde med hjemmesider,
maleri og levende billeder.
Du lærer at bruge blyant, kamera, Photoshop, Illustrator og InDesign. Hvis du har
ambitioner om at blive fotograf, mediegrafiker eller tage en kunstfaglig uddannelse, skal du opbygge en portfolio, du kan
anvende, når du søger ind på uddannelsen.
Vi besøger relevante virksomheder, uddannelsesinstitutioner, museer og kunstudstillinger.

Faglige temaer i Roskilde
IT & Teknik
Værkstedet forbereder dig til uddannelser inden for IT-teknik eller elektronik.
Men også andre beslægtede håndværk
eller handelsmæssige uddannelser kan
komme på tale.
Vi arbejder med computere,
netværk, WiFi, hjemmesider
og meget andet inden
for elektronik og
el-området.

Vi hjælper kunder med at fejlsøge og afhjælpe deres problemer på deres udstyr.
Vi går i dybden med Word, Excel og
mange andre almindeligt brugte programmer, så du er godt rustet til at fortsætte i uddannelse eller job. Du kan
også få mulighed for at arbejde med
egne projekter, f.eks. programmering
eller opbygge hjemmesider.

Byg, bolig og anlæg
På vores værksted får du mulighed for at
arbejde inden for forskellige håndværk
som tømrer, snedker, maler, murer, ejendomsservice og metalbranchen.
Du lærer om byggemetoder og byggeprocesser. Du skal lære at håndtere
forskellige maskiner og værktøj og lære
om materialer og tegninger. I vores værksted erfarer du også, hvordan en arbejds-

plads hænger sammen. Du får mulighed
for at komme i erhvervstræning i en virksomhed, så du kan få flere erfaringer, før
du skal træffe dit valg om efterfølgende
uddannelse og erhverv.

Musisk og kunstnerisk
produktion
Teater, keramik, pædagogik og psykologi
er hovedaktiviteterne på værkstedet.
Du vil også arbejde med øvelser, projekter og produktioner i andre kunstarter.
Vores aktiviteter retter vi mod forskellige
målgrupper – børn, unge og ældre.
Har du et talent inden for de kunstneriske,
pædagogiske eller sundhedsfaglige fag,
får du mulighed for at undersøge det
nærmere og eventuelt forfølge det gennem vores aktiviteter på vores værksted.

Faglige temaer i Roskilde
Service og transport
Turisme, kultur og fritid
Guide, gast eller kulturmedarbejder?
Vores Maritime linje arbejder tæt sammen med Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
Det er en af Danmarks førende turistattraktioner. Hos os bliver du en del af
fællesskabet, som giver turister fra hele
verden en enestående oplevelse. Du lærer at sejle i traditionelle åbne både. Du
får viden om historie – især vikingetiden.

Det du lærer, kan du bruge resten af livet
– som sejler, som guide, som underviser
eller endnu bedre; når som helst og hvor
som helst.
Byg
På Maritim linje klargør og reparerer vi
vikingeskibe, færøbåde og mindre joller,
så bådene er klar til sæsonen på Vikingeskibsmuseet. Vi er stolte af, når bådene
skinner, det nyslåede tovværk dufter af
tjære og sejlene er efterset og repareret i
vores systue. Der er opgaver til alle, når
vi arbejder med maritime håndværk.
Hvis du overvejer om bådbygger eller
sejlmager er et fag for dig, er Maritim
linje et godt sted at undersøge dine
muligheder.

Du behøver ikke en hue for at gøre karriere til søs! På Maritim linje bliver du oplært som skolegast til sejladstjenesten på
Vikingeskibsmuseet. Vi har gode kontakter
til søfartsuddannelserne og skoleskibene i
Danmark. Hos os bliver du forberedt til at
søge ind.
Vores elever har bl.a. uddannet sig som
ubefarne skibsassistenter og har i dag hyre
på færger, fragtskibe eller charter-skonnerter rundt omkring i Europa. Som skibsassistent kan du videreuddanne dig på søfartsskolerne kombineret med sejltid på havet.
Nogle fortsætter også i ansættelse som gast
på Vikingeskibsmuseet eller videreuddanner sig til sejladsinstruktør.

Støttemuligheder
i FGU

Skoleydelse

Personlig støtte

Når du går på FGU får du skoleydelse.

Hvis du er ordblind eller har svært ved
at læse, kan du få hjælp og støtte i FGU.
Du kan få IT-hjælpemidler eller særligt
tilpasset undervisning.

Bor du hjemme og er over 18 år,
får du 2.747 kr. pr. måned.
Bor du for dig selv og er over 18 år,
får du 6.378 kr. pr. måned.
Er du under 18 år, får du 1.581 kr.
pr. måned.
Hvis du har børn, er det muligt at få
et tillæg.
Du skal være opmærksom på, at vi
trækker dig i ydelse, hvis du ikke møder
op til undervisningen. Det gør vi dog
ikke, hvis du har lovligt fravær, f.eks.
når du er syg.

Der er også mulighed for at få særlige
undervisningsmaterialer og sekretærhjælp ved prøver og eksamener.
FGU kan også være med til at skaffe
hjælp fra en mentor eller en psykolog,
hvis der opstår behov for det.

Hvordan starter du på FGU?

Der er løbende optagelse af elever på
FGU. Du kan starte så snart du har en
aftale med en vejleder i din kommune.
Kontakt derfor en vejleder i den kommunale ungeindsats i din kommune,
hvis du ønsker optagelse på FGU.
Du og din vejleder skal tale om, at du
er i målgruppen til FGU, og I skal lave
en uddannelsesplan sammen.

gvej

Industrivej
Industrivej

Østre R
in

FGU er et tilbud til dig, der
• Er under 25 år,
•	Ikke har gennemført eller er i gang
med en ungdomsuddannelse,
•	Ikke har et fuldtidsjob (defineret som
mere end 20 timer pr. uge)
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Hånd

Vi hjælper dig gerne med at få kontakt
til en vejleder i den kommunale ungeindsats.

Kontakt:
FGU Roskilde
Københavnsvej 133, 4000 Roskilde
Telefon 7066 6764
roskilde@fgu-skolen.dk
Skoleleder: Kirsten Hasling Sørensen
Vejledere: Jesper Plambech og
Christina Grønning

