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Sådan søger du
Hvis du gerne vil starte på FGU, er det din kommune, der skal 
målgruppevurdere og beslutte, om du kan starte. Har du spørg-
smål, så ring til vores vejledere. FGU finder du i Korsør, Slagelse, 
Næstved og Vordingborg.

Korsør - Anita Olsen
Norvangen 15, 4220 Korsør
t: 5327 9190
anita@xor.dk

Slagelse - Per Andersen
Ottestrupvej 9-13, 4200 Slagelse
t: 5854 4001
info@slagpro.dk

Næstved - Heidi Bjerring 
Ålestokvej 5, 4700 Næstved
t: 4199 1094
heb@aalestokgaarden.dk

Vordingborg - Trine Højland
Langøvej 6, 4760 Vordingborg
t: 5534 5473
adm@stroemmen.dk

FGU er til dig
Der gerne vil prøve forskellige muligheder af

Der vil forberede sig til en erhvervsuddannelse
Der vil forbedre dine almene fag

Der vil lære og blive dygtig, mens du gør det i virkeligheden
Der vil opleve et fantastisk sammenhold og få venskaber for livet
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Frokosten er gratis og du får skoleydelse under hele uddannel-
sen, se fgusydogvestsjælland.dk.

V Æ R D  A T  V I D E  . . .

Når du går på FGU!

PGU er for dig, der gerne vil 
arbejde med produktion på et 
værksted. Det kan blandt andet 
være med at bygge, lave mad 
eller arbejde med medier. 
Se alle værksteder på fgusydog-
vestsjaelland.dk. Udover dansk 
og matematik, der foregår, 
mens du er på værkstedet, har 
du mulighed for at følge under-
visning i de øvrige fag på AGU 
sporet.

EGU er for dig, der gerne vil 
ud i en virksomhed og arbejde 
med opgaverne. Du er cirka 2/3 
af tiden i praktik i en virksom-
hed og 1/3 af tiden på skolen.  

Hvis du består dansk og 
matematik kan du både med 
PGU og EGU starte på en er-
hvervsuddannelse eller gå di-
rekte i arbejde. 

Uddannelsens længde tilpasses dine behov. 
Dog kan den maksimalt vare 2 år.

FGU er en tredje mulighed på 
lige vilkår med øvrige ung-
domsuddannelser. På FGU kan 
du prøve af, hvad du er god til 
og brænder for. Du vil møde 
høje krav, men de bliver over-
kommelige, fordi opgaverne 
løses i teams, hvor alle tager 
afsæt i det, som de er gode til. 
Det vil kræve arbejde, mod og 
kreativitet. Til gengæld får du 
konkrete og brugbare kompe-

tencer, du kan bruge resten af 
livet. Når du starter på FGU, kan 
du vælge mellem tre spor. 

AGU er for dig, der gerne vil 
arbejde praktisk med de bog-
lige fag, så du kan blive klar til 
en erhvervsuddannelse eller 
gymnasial uddannelse. Se alle 
fagene på fgusydogvestsjael-
land.dk

H V O R N Å R  K A N  J E G  S T A R T E ?

Der er løbende optag!

F Ø R  D U  V Æ L G E R  R E T N I N G . . .

Tjek det ud i 14 dage


