En anden vej over barren med FGU

Dick Fosbury satte ny verdensrekord i 1968 ved OL i Mexico.
– Han valgte en anden vej over barren.

PIXIBOG 2020

Velkommen til
FGU Syd- og Vestsjælland
Så er vi i gang! Det første halvår er gennemløbet – i bogstavelig
forstand, for så vidt vi alle har løbet stærkt, indimellem meget
stærkt, og også har været temmelig forpustede. Men vi er i gang,
vi er nået langt, og meget er godt!
Historien om FGU Syd- og Vestsjællands første måneder kan skrives på mange måder. En af de vigtigste og største fortællinger er,
at vi blevet godt modtaget! Det konstaterer jeg med stor glæde,
men også med ydmyghed: Vi har fået mange elever på alle fire
skoler, og samarbejdet mellem os og de kommunale ungeindsatser er kommet rigtig godt i gang. Kommunerne har vist, at de tror
på os og på FGU som hovedvejen for de unge, der har brug for en
anden vej til uddannelse eller beskæftigelse. Det skal vi huske, og
vi skal gøre alt, hvad vi kan for at leve op til den tillid!
Og der er andre historier… Også den om det, der ikke fungerede
– allermest de massive IT-problemer – og det, der var svært. Med
FGU blev vi allesammen udsat for omfattende forandringer, og de
færreste af os havde selv bedt om det eller tilvalgt det. Det er et
svært udgangspunkt, og ikke alle kan se sig selv i det nye. Nogle
har forladt os, og nye medarbejdere er kommet til – det er naturligt i store forandringer. Til den historie hører, at forandringerne
fortsætter. 2020 bliver også hektisk med forandringer, nye tiltag

og ’proces’. Men afsættet er et andet, end det var i 2019. Dagligdagen er kendt, systemerne fungerer på et andet niveau, retning og
perspektiv er klart for alle. Derfor tror jeg på, at historien om FGU
i 2020 bliver præget af stærke fortællinger om medarbejdere, der
kommer tæt på hinandens praksis, om unge der er glade for at
være hos os, om portfolio, praksislæring, prøver, teamsamarbejde
og meget mere, der begynder at tage form og fungere. Det glæder jeg mig over, at vi sammen arbejder for!
Til sidst hører det med til historien, at der under alle forandringer
og omskiftelser er en konstant, som står fast: Det er, at din faglighed, dit engagement i arbejdet og din lyst til at arbejde med
vores unge er helt afgørende! Det er forudsætningen for at vi kan
lykkes med at skabe gode og meningsfulde forløb for vores unge.
Surstråling fungerer ikke i det arbejde, og jeg har besluttet, at
2020 skal være surstråle-frit år hos os! Vi skal passe på hinanden,
vi skal huske at grine, og vi skal bruge vores energi på at lave en
super-FGU med høje forventninger til arbejdet, til hinanden og
til vores elever!
God arbejdslyst!
Gert Møller, direktør
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FGU SYD- OG VESTSJÆLLAND -

Overordnede mål og værdier
I FGU Syd- og Vestsjælland arbejder vi med følgende mål for øje:
• FGU Syd- og Vestsjælland er et attraktivt tilbud
for de unge i målgruppen.
• FGU Syd- og Vestsjælland er en god arbejdsplads.
• FGU Syd- og Vestsjælland er pædagogisk i front
på FGU-området.
• FGU Syd- og Vestsjælland betragtes af kommunerne som hovedvejen for de unge i målgruppen.
• FGU Syd- og Vestsjælland betragtes af aftagerne
som hovedvejen for de unge i målgruppen.
I FGU Syd- og Vestsjælland er vores fælles værdier
i mødet med de unge og opbygningen af institutionen:
• Fokus på hvad de unge kan, fremfor hvad de ikke
kan; vi tror på, at alle kan blive gode til noget.
• Fokus på et praktisk udgangspunkt.
• Fokus på at de unge er forskellige.
• Fokus på en anden vej; barren skal ikke sænkes,
men vi skal finde andre måder at komme over.
• Fokus på at de unge bliver en del af fællesskabet
og får tillid til institutionen.
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•
•

FGU Syd- og Vestsjællands strategi
Vi har f ra første færd haft de beskrevne mål og
værdier som ledetråde i vores arbejde, og det er
de fortsat. Men vi har afventet at formulere en
egentlig strategi, indtil vi var kommet i gang med
arbejdet. Blandt andet fordi vi har ønsket en reel
proces omkring strategiudvikling, og som inddrager både ledelsen, bestyrelsen og medarbejderne
(som jo er repræsenteret i bestyrelsen).

Fokus på at de unge lærer noget fagligt, personligt og socialt.
Fokus på at de unge kommer videre og kan
mestre deres liv.

Ledelsen i FGU Syd- og Vestsjælland brænder for at
skabe værdi for den unge, og for samfundet:
• Vi vil være tydelige og retningssættende i dagligdagen og omkring FGU’s mål.
• Vi gør, som vi siger, og vi optræder som rollemodeller.
• Vi vil skabe et tillidsbaseret råderum for medarbejderne, hvor styrker og kompetencer bliver sat
i spil, så alle har mulighed for at yde sit bedste,
og dermed bidrage til den fælles opgave.
• Vi forventer fokus på kerneopgaven, at få skabt
gode resultater for de unge, og få skabt respekt
om vores arbejde.
• Vi ønsker en organisation hvor medarbejderne
er dygtige til hver deres fag, og det skal brænde
igennem for de unge
• Vi ønsker en organisation, hvor medarbejderne
er aktive i opbygning af en ny fælles kultur som
bygger på ovenstående værdier.

I efteråret 2019 blev processen igangsat. Vi lægger
vægt på at få skabt et grundlag, som kan danne
fælles platform for ambitioner og praksis, da vi stadig befinder os i etableringsfasen. Det prioriteres
i processen, at vi får en strategi, der adresserer de
aktuelle udfordringer for en institution i en etablerings- og opstartsfase og hjælper med at prioritere
og sætte retning. Af samme grund arbejdes der
med en i strategisk sammenhæng relativ kort tidshorisont på op til tre år. Derudover skal strategien
være meningsfuld og hjælpsom i oversættelsen
til handlinger. Den igangsatte proces forventes
at munde ud i en strategi ved bestyrelsesseminar
d. 25. februar 2020. Det er bestyrelsen, der formulerer den endelige strategi, men både institutionsledelsen, skolelederne og medarbejderne er inddraget i processen. Figuren illustrerer processen.
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Hvad står vi på?
Pixibog
Aftalegrundlag

Mission
Vision

Interviews med bestyrelsen
5-6/12 Medarbejderdage
9-10/12 Lederinternat
23/1 Lederdag
Medarbejderinddragelse
25/2 Strategiseminar med bestyrelse,
ledelse, medarbejdere og elever
Handling og aktivitet

Strategiproces for FGU Syd- og Vestsjælland.
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FGU SYD- OG VESTSJÆLLAND -

Organisation

FGU Syd- og Vestsjælland er en statsligt selvejende institution.
Den ledes af bestyrelsen, som har ansvaret for den overordnede
ledelse. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra Næstved, Vordingborg og Slagelse kommuner, fra arbejdsmarkedets parter, fra aftagerne (erhvervsskolen), fra medarbejderne

(2 medlemmer, hvoraf den ene har stemmeret) samt en tilforordnet elevrepræsentant (uden stemmeret). Den daglige ledelse er
direktørens ansvar, og herunder bl.a. at uddannelsen tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med gældende regler,
at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige, samt at ledelsen af hver enkelt skole kan sikre den fornødne pædagogiske
kvalitet i undervisningen (jf. Lov om institutioner for FGU, § 24).
På diagrammet neden for ses, hvordan FGU Syd- og Vestsjælland
er organiseret.

Bestyrelse

Direktør
Økonomi- og
administrationschef

Kvalitets- og
udviklingschef

Regnskab og
elevadministration

Skoleleder
Korsør

Skoleleder
Slagelse

Skoleleder
Næstved

Skoleleder
Vordingborg

Undervisere,
vejledere

Undervisere,
vejledere

Undervisere,
vejledere

Undervisere,
vejledere

Organisationsdiagram, FGU Syd- og Vestsjælland
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Dagligdagen på FGU Syd- og Vestsjælland
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.00 - 08.15

Morgenmøde

Morgenmøde

Morgenmøde

Morgenmøde

Morgenmøde

08.15 - 09.45

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Undervisning

09.45 - 10.00

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

10.00 - 11.30

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Vi vil gerne skabe en skole, hvor der er mulighed for
som medarbejder at arrangere og lave spændende
tilbud også efter skoletid, som eleverne kan komme
til. Det er fx en kanotur på Susåen, at lave gameraftener eller filmaftener, at træne op til et sportsevent,
at lave fredagscafe, at … mulighederne er mange!
Som medarbejder skal du aftale med din skoleleder,
hvad og hvordan du byder ind med arrangementer,
samt om du kan trække på 84 timers-puljen1, eller
om det afvikles på anden vis.

11.30 - 12.00

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Samling & To-go sandwich

12.00 - 12.15

Samling

Samling

Samling

Samling

12.15 - 13.45

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Undervisning

13.45 - 14.00

Pause

Pause

Pause

Oprydning & tak for i dag

14.00 - 14.45

Undervisning

Undervisning

Undervisning

Møde for personalet

14.45 - 15.00

Oprydning & tak for i dag

Oprydning & tak for i dag

Oprydning & tak for i dag

Møde for personalet

Ordensregler

15.00 - 16.00

Formålet med FGU er at gøre unge klar til uddannelse og/eller arbejde. Det gør vi ved at styrke de
unges faglige, personlige og sociale kompetencer
samt ved i bredere forstand at arbejde med de
unges dannelse. Det skal gerne afspejle sig helt
konkret i dagligdagen på vores fire skoler.

den måde, at hen over en 4-ugers periode er der to
personalemøder, et FGU-teammøde samt et møde
indholdsmæssigt efter behov. Det betyder, at torsdagsmøderne indgår i den generelle kompetenceudvikling, dels gennem FGU-teammøderne, dels
når andre temaer bringes ind efter behov.

Skoledagen

Arrangementer udover den almindelige skoledag

Elevernes ugentlige timetal er 31 timer, og det er et
niveau, der giver tid og rum til både undervisning
i værkstedet eller klasserummet samt til morgenmøde, samlinger, pauser, oprydning mv. Alt sammen er vigtige elementer i at skabe en sammenhængende skoledag og en levende skolekultur,
som netop arbejder fagligt, personligt og socialt
med de unge, og som også rummer dannelseselementer i form af fx den daglige samling efter frokost.
På FGU Syd- og Vestsjælland har vi FGU-baserede
lærlinge, og de følger en lidt anden norm med
flere ugentlige timer end FGU-eleverne. Disse kan
anvendes på opgaver, som fx at forberede sig til
hovedforløb, deltage i lektiecafe, arbejde med særlige opgaver fx tegning i Inventor, madplaner m.m.
Lærlinge må også forberede sig andet sted end på
skolen, men skal i lighed med andre medarbejdere
deltage i møder m.m., når disse afvikles (dog ikke
torsdagsmøderne, medmindre lærlingens lærer eller skolelederen vurderer, at det er relevant).

Møde for personalet (torsdag kl. 14-16)
Hver torsdag eftermiddag er der afsat to timer til
møde for personalet. Generelt er det struktureret på
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Ved indskrivning på vores skoler underskriver de
nye elever en Generel information og samtykke.
Heri oplyses den ny elev om (og skriver under på),
at vedkommende som elev på FGU Syd- og Vestsjælland har pligt til.

•
•
•

Videre oplyses nye elever om, at alle på FGU Syd- og Vestsjælland
har ansvar for at bidrage til den almindelige orden på skolen, herunder at behandle både elever, lærere og øvrigt personale med
respekt og ordentlighed. Det betyder bl.a., at vi IKKE tolererer
mobning, truende adfærd mv. på skolen (og heller ikke hvis den
finder sted på sociale medier uden for skoletiden). Og det betyder, at alle skal følge skolens ryge- og alkoholpolitik, følge skolens
retningslinjer for sikkerhed og arbejdstøj, samt generelt følge de
anvisninger, som personalet giver.

At møde i skole hver dag og til tiden
At deltage aktivt i arbejde og undervisning på
værkstedet/holdet
At bidrage til at opfylde målene i sin uddannelses- og forløbsplan

Møde for personalet
Grundskemaet for skoledagen på FGU Syd- og Vestsjælland ser således ud.

Som medarbejder har du en opgave i, at hjælpe både dine elever
og skolens øvrige elever med at følge ordensreglerne.

184-timerspuljen kan du læse mere om i Medarbejderhåndbogen.

Dagligdagen på FGU Syd- og Vestsjælland

Dagligdagen på FGU Syd- og Vestsjælland
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FGU SYD- OG VESTSJÆLLAND -

Organisering (teams, faggrupper mv.)
FGU Syd- og Vestsjælland består af 4 skoler, som
er placeret i hhv. Korsør, Slagelse, Næstved og Vordingborg. Alle tre spor (AGU, PGU og EGU) udbydes
på alle skoler. Det betyder, at alle FGU’s almenfag
som udgangspunkt udbydes på alle skoler. Dertil
kommer en lang række faglige temaer. På FGU
Syd- og Vestsjælland udbyder vi i alt 9 faglige temaer. Du kan se listen over de almene fag under
kapitlet om AGU, samt listen over faglige temaer
inkl. fordeling på skoler og værksteder under kapitlet om PGU.

Nye opgaver og nye samarbejder på tværs
FGU har nu været i gang siden august 2019, og vi
er kommet langt. Men det er stadig en ny uddannelse. Derfor gælder det fortsat, at vi er midt i et
udviklingsarbejde – og det lykkes kun, for så vidt alle
medarbejdere tager del i udviklingen! En grundtanke i FGU er, at den bygger videre på styrkerne
fra de eksisterende tilbud, men med en stærk vision
om at bygge en stærkere kobling mellem teori og
praksis. Det betyder for det første, at du og dine kollegaer skal bringe al jeres faglighed og erfaring med
ind i FGU – for det er den, vi skal bygge på! Men det
betyder også, at vi alle sammen skal være klar til at
sætte vores faglighed og forståelser i spil sammen
med nye kollegaer; og ikke mindst sammen med
de kollegaer, der kommer med en anden læringsforståelse og -tradition end ens egen. Almenundervisningen skal udvikles til at dreje sig om en praksis,
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mens værkstedsundervisningen skal udvikles til i
højere grad at integrere teori og almene fag. Det
betyder ikke, at det hele uden videre skal blandes
sammen, for så risikerer vi at ende med en halv
almenundervisning og en halv værkstedsundervisning. Værkstedsfaget og det almene fag har begge
sin egen berettigelse og faglighed, men vi skal i fællesskab udvikle en skoleform, hvor almenlæreren
naturligt kvalificerer værkstedsarbejdet med en ny
dimension, mens faglærerne giver almenlærerne
nye muligheder for at bygge en praksis op omkring
fagene. Vi er os meget bevidste, om at det er nemmere sagt end gjort – det viste sig fx, da vi allerede i
første halvår valgte at foretage markante ændringer
på AGU-sporet. Men vi har en klar ambition om, at vi
i fællesskab skal holde snuden i sporet og bevæge
os i den retning.

Det daglige samarbejde, teams og
faggrupper på FGU Syd- og Vestsjælland
I første halvår etablerede vi FGU-teams og vi kom
så småt i gang med faggrupperne (se ndf.). Det er
to vigtige elementer i vores organisering, og vi vil
i 2020 arbejde videre med udviklingen af begge!
Udover FGU-teams og faggrupper er der andre
samarbejder mellem medarbejdere på skolerne,
og nogle gange på tværs af skolerne. Noget af det
sker som et dagligt samarbejde, og det behøver
ikke at have en formel ’team-status’, og andet kan
være noget ekstraordinært, som gør at der oprettes

et ad-hoc-team. Neden for beskrives de forskellige
organisatoriske elementer enkeltvis:

Det daglige samarbejde:
På AGU samarbejder almenlærere om AGU-holdet,
dvs. planlægning af undervisningsforløb, justeringer, drøftelser, finde løsninger på alskens opgaver
og udfordringer omkring elever, aktiviteter, dialog
med virksomhed etc. I dette daglige samarbejde vil
vejleder, OBU-lærer og faglærere kunne drages ind,
hvor der er behov for det. Og på samme måde på
PGU, hvor værkstedsleder og -assistent omkring et
værksted planlægger undervisningsforløb, justerer,
drøfter, finder løsninger osv., og kan drage almenlærer, vejleder, OBU-lærer samt øvrige faglærere ind,
hvis der er behov for det.

Der er oprettet et antal teams på hver skole og
med deltagelse af 6-10 medarbejdere, som tilsammen dækker en god bredde, pædagogisk og funktionsmæssigt. På nogle skoler er de første teams
justeret, fx således at et team dækker beslægtede
fagtemaer og med almenlærere og vejleder, som
også er tilknyttet værksteder i det daglige. Det er
udtryk for at FGU-teams er et udviklingsarbejde.
Det er dog fælles for alle FGU-teams, at det er et
’helikopterperspektiv’ på den daglige praksis, og
med en bredere gruppe, end der typisk indgår i
det daglige samarbejde. Det er en mulighed for at

hæve sig over dagligdagen og i fællesskab arbejde
med egen og andres praksis, samt hvordan vi håndterer forskellige problemstillinger. Vi har det fælles
udgangspunkt, at et teammøde tager afsæt i konkrete elevcases, samt at det munder ud i en konkret
handleplan. Fordi det giver mening, at det handler
om de unge, samt dermed også om pædagogik,
vores værdier mv. Som sådan er FGU-teamarbejdet
en vigtig måde både at levendegøre og fastholde
vores værdier i mødet med de unge. Nogle gange vil
der være et tema/en problemstilling for mødet, som
ledelsen bringer til bords – men stadig med afsæt i
konkrete unge. Vi betragter vores FGU-teams som
en vigtig del af lærings- og udviklingsarbejdet på
skolerne, samt en vigtig del i at bringe forskellige
professioner og fagtraditioner tættere på hinanden.

FGU Syd- og Vestsjælland - Organisering (teams, faggrupper mv.)
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FGU-team:

•

•
•
•
•

Teamets deltagere: Faglærer og -assistenter fra
et antal værksteder, almenlærere, vejleder. En af
deltagerne er teamkoordinator. Skoleledelsen
og institutionsledelsen deltager lejlighedsvis og
efter behov.
Teamets ansvar: At kvalificere og lære af hinandens praksis og faglighed.
Formål med teamsamarbejdet: Udvikling af
FGU-praksis og FGU-pædagogik; herunder at
dele viden og erfaringer på tværs af spor og faggrupper omkring pædagogik og undervisning.
Resursepersoner omkring teamet (som kan
indbydes til relevante teammøder): OBU-lærer,
ledelsen.
Teamets mødefrekvens: Der er som hovedregel
FGU-teammøde hver 4. uge.

Faggrupper på tværs af de
fire skoler i FGU Syd- og Vestsjælland:
På tværs af de fire skoler i FGU Syd- og Vestsjælland
etableres faggrupper, hvor fx alle matematiklærere,
alle metalfaglærere osv. kan trække på hinandens
faglighed og erfaring. Faggrupperne er fora for at
dele gode forløb og produktioner, materialer mv.
Det er vigtigt, både fordi det er sjovt at ’nørde’
fag’med kollegaer, og fordi vi bliver bedre, når vi inspireres af andres praksis samt får konstruktiv kritik
og feedback på egen praksis. Faggrupperne er udfordret af den omstændighed, at den enkelte gruppes medlemmer er spredt henover alle fire skoler.
Derfor hænger udviklingen af faggrupperne sammen med, at vi alle bliver fortrolige med at anvende
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Microsoft-redskabet Teams. Det vil nemlig gøre det
muligt at kommunikere jævnligt og efter behov
uden at være afhængig af at finde tid til at mødes.
Faggrupperne mødes selvfølgelig også, og udover
ved fællesarrangementer på tværs af institutionen,
vil det typisk ske, enten efter behov eller ifm. fælles
kursus el. kompetenceudvikling.

•

•
•
•

Faggruppens deltagere: Der etableres en faggruppe for almenfaglige grupper, for PGU-værkstedsledere/-lærere i de faglige temaer, for
EGU-ansvarlige, for vejledere samt for administration.
Faggruppens ansvar: At styrke faglighed og
pædagogisk praksis på tværs af institutionen.
Formål med samarbejdet: Faglig sparring og
idéudveksling til, hvordan eget fag kommer i
spil i undervisningen og i praksis. Det kan også
være mhp. niveauer og prøveafvikling.
Faggruppens mødefrekvens: Faggrupperne
mødes ifm. fælles institutionsdage, samt efter
behov (skal aftales og koordineres med skolelederne) eller ifm. fælles fagligt kursus eller kompetenceudvikling.

Ad hoc-teams:
Udover de faste teams/grupper kan efter behov
nedsættes ad hoc-teams (if m. projekter, særlige

Side 14 | Kapitel 4

Kommunikationsplatformen Teams

produktioner, arrangementer mv.). Et ad hoc-team
har en projektkoordinator, der efter behov indkalder
involverede medarbejdere til møde. Ad hoc teams
skal godkendes af skolens ledelse, og vil typisk indgå
i årsplanen.

Vi har i FGU Syd- og Vestsjælland besluttet at anvende Microsoft-platformen Teams. Teams er en
del af Office 365-pakken, og kan derfor spille sammen med Outlook, OneNote samt en række andre
Microsoft-produkter. Vi har valgt at fokusere på
Teams, fordi det er en enkel og stærk platform udi
kommunikation.

Intranet
Institutionens intranet er en integreret del af det
kommende HR-system Cubes. Vi samler de generelt
gældende og / eller vigtige dokumenter og informationer på vores intranet, således at de er tilgængelige
for os alle. Du kan bl.a. finde Medarbejderhåndbogen
og Pixibogen i elektronisk format, og du kan finde
en række skabeloner, fx aftaler til erhvervstræning,
EGU-praktik, FBE-aftale, samt gældende procedurer, fx håndtering af fremmøde og fravær samt eksamensreglement. Du kan også finde vores designmanual for FGU Syd- og Vestsjælland inkl. grundskabeloner til bl.a. brev og Power Point. Derudover
er der en årskalender samt en FAQ, hvor du finder
svar på mange spørgsmål, såvel arbejdspladsrelaterede som FGU-relateret.

Konkret opretter vi alle vores faggrupper i teams,
og det betyder, at gruppen kan kommunikere let
og enkelt uden at være afhængige af at skulle
mødes fysisk hver gang. Kommunikation kan være
chat, fildeling, telefonmøde eller det kan være videokonferencer (Skype-funktionen er lagt ind i
Teams).
Teams suppleres af programmet OneNote (som
også er vores portfolio-platform). Det fungerer
godt på den måde, at Teams er ideelt til kommunikation, mens OneNote er ideelt til materialedeling.
Implementeringen af Teams er et fokusområde for
vores fælles kompetenceudvikling for 2020, dvs. vi
prioriterer, at alle faglærere og almenlærere gøres
fortrolige med Teams, i det omfang det er nødvendigt for at kunne anvende det ubesværet i sit daglige arbejde. Det samme er tilfældet med OneNote.

I skrivende stund er vores intranet fortsat under
udvikling, og HR-systemet endnu ikke integreret.
Det forventes at være fuldt udrullet i løbet af foråret 2020.

FGU Syd- og Vestsjælland - Organisering (teams, faggrupper mv.)

FGU Syd- og Vestsjælland - Organisering (teams, faggrupper mv.)
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beskæftigelsesområde, der indgår i
det faglige tema eller almene fag. De
gør, som de siger, de gør.

Det pædagogiske
grundlag for FGU
(didaktiske principper)
Side 16 | Kapitel 5

Det står centralt i den politiske ambition for FGU, at den ny uddannelse skal bygge på styrkerne fra de
eksisterende tilbud, samt at undervisningen skal tage udgangspunkt
i eleverne, og skal være praksisrettet. Som sådan tager FGU udgangspunkt i produktionsskolernes værkstedspædagogik kombineret med
de almenfaglige elementer fra VUC,
og dertil kommer elementer fra KUU
(PASE-faget samt portfolio), ligesom
EGU er bevaret i sin grundform. Ambitionen er at udvikle en undervisning, der adskiller sig markant fra de
traditionelle undervisningsformer,
som eleverne kommer fra – samtidig med at vi som skoleform skal
bygge bro til uddannelsessystemet.
Med det som centralt pædagogisk
grundlag skal undervisning og øvrige aktiviteter på FGU Syd- og Vestsjælland bygge på følgende generelle kendetegn (nedenstående 15
punkter er de såkaldte didaktiske
principper, som Undervisningsministeriet har defineret):

1. Praksisbaseret dannelse og læring

4. Helhedsorienteret undervisning

Der arbejdes med indhold i den konkrete omverden i form af opgaver der
er nødvendige, dvs. skal bruges til
noget, og ikke er ’som om’-opgaver.
Eleverne lærer ved at gøre og handle.
Herigennem opnår eleven både faglig
og almen dannelse samt faglig, personlig og social læring.

Undervisningen tilrettelægges med
udgangspunkt i helheder (en konkret opgave, produkt, serviceydelse,
projekt.) Opgaven skal være meningsfuld, fordi den reelt skal bruges til noget. Ofte skal opgaverne brydes op i
mindre overskuelige dele, og det er
igennem et velstruktureret forløb,
at sammenhængen synliggøres for
eleverne.

2. Praksisfællesskab
Eleven deltager i praksisfællesskaber;
det være sig arbejdsfællesskab på et
værksted på PGU sporet, eller som
deltager på et hold på AGU sporet. Det
styrker elevens dannelse, og elevens
kompetencer til at indgå i arbejdet
på en arbejdsplads. Dermed danner
det også grundlag for både arbejdsplads-, samarbejds-, og erhvervslære
(ASE-fagene). Ved at eleverne er på
forskellige faglige niveauer, indgår
der sidemandsoplæring ved instruktion, udførsel og efterligning. Der
læres også gennem gentagelse og
imitation.

3. Autenticitet
Underviserne er dygtige til deres fag,
og fremstår som autentisk identifikationsmodel for eleven. Autenticiteten bygger på underviserens
kendskab og erfaring inden for det

Det pædagogiske grundlag for FGU (didaktiske principper)

5. Synlige læringsmål
De grundlæggende redskaber til at
dokumentere progression og gøre
mål synlige, er forløbsplan samt arbejdet omkring denne (på PGU med
kompetencetavler). Læringsmålene
kan være individuelle.

6. Læringsstrategier
Undervisningen gør brug af forskellige læringsstrategier, som eleven
kan tilegne sig. Det kan være at arbejde med før-fase (aktivering af
bestående viden og erfaringer), undervejs-fase (bearbejdning og systematisering) og efter-fase (anvendelse
og konsolidering) i både praktiske og
teoretiske læringssituationer. Forskellige læringsstrategier kan understøttes af samarbejdet mellem faglærer
og almenlærer (fx når elementer af

efter-fase ligger i portfolioarbejde og
integreret dansk og matematik).

7. Tydelig struktur
Undervisningen og læreprocesser tilrettelægges struktureret med henblik på progression for hver elev. Den
tydelige struktur omfatter rammerne
for undervisningen, for samarbejdsformer og for opgaveløsningen. Eleven stilles over for opgaver der kræver,
at eleven selv er aktiv.

”

Aftalepartierne er enige om at omlægge
en række forberedende tilbud og uddan-

nelser og erstatte dem med den nye Forberedende Grunduddannelse. Den nye uddannelse
står på skuldrene af især produktionsskolernes
værkstedspædagogik, der kombineret med
VUC’s almenundervisning skal ruste de unge

8. Differentiering

fagligt, personligt og socialt til at gennemføre

Der tages udgangspunkt i elevens forudsætninger og mål. Elevforudsætninger omfatter både faglige, sociale
og personlige forudsætninger. Eleverne vil være på forskellige niveauer,
lære i forskellige tempi og have forskellige mål i de individuelle uddannelsesplaner og forløbsplaner. På den
baggrund tilrettelægges og gennemføres undervisningen differentieret
med henblik på at tilgodese progression. Omkring konkrete produktioner
og projekter vil der i praksisfællesskabet være nyankomne, der befinder sig
i yderkanten af de aktiviteter, der foregår i praksisfællesskabet, men hvor
målet er at skifte placering og bevæge
sig mod fuld deltagelse.

en ungdomsuddannelse eller at få varigt fod-

9. Innovation og produktudvikling
Undervisningen tilrettelægges praksis- og problemorienteret med henblik på, at eleverne anvender deres

Det pædagogiske grundlag for FGU (didaktiske principper)

fæste på arbejdsmarkedet.”
Aftale om bedre veje til uddannelse og job, s. 3

”

Fælles for læreplaner og fagbilag er, at
de skal tage udgangspunkt i målgruppen

og derfor være praksisrettede og give grundlag
for en undervisning, der adskiller sig markant
fra de traditionelle undervisningsformer, som
ikke er den rigtige metode til at nå mange i
målgruppen.”
Aftale om bedre veje til uddannelse og job, s. 12
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personlige, faglige og sociale kompetencer til at skabe og udvikle produkter, og herved udvikler deres innovative kompetencer.

med den enkelte elev, samt understøttes af studieadministrative systemer og (på PGU) synlige kompetencetavler.

10. Inkluderende læringsmiljø

13. Afklaring og vejledning

Underviserne skal have fokus på den
enkelte elevs behov og udfordringer.
Det indebærer en tilrettelæggelse
af undervisning for fællesskabet, der
tager udgangspunkt i den enkeltes
forudsætninger, potentialer, behov
og interesser. Der benyttes forskellige metoder, som tilgodeser, at elever har forskellige udgangspunkter
for læring.

Der er både i og uden for undervisningen en løbende dialog med eleverne
om deres retning mod uddannelse og
beskæftigelse. Der vil blive lagt vægt
på, at eleverne løbende inddrager deres læring og øvrige erfaringer til at
kvalificere deres valg.

11. Sproglig opmærksomhed
Der skal i undervisningen være sproglig opmærksomhed på, at der skal
bygges bro mellem elevernes hverdagssprog og det faglige sprog.

12. Evaluering
Underviseren er i dialog med eleven
om den faglige progression, og hvad
eleven fremadrettet skal arbejde med
for at nå de opstillede læringsmål. I
denne feedback-/feedforward-proces
bidrager både eleven og underviseren med refleksioner over læringen og
opnåelsen af de opstillede læringsmål.
Ud over den daglige dialog med eleven, sker det som led i forløbsplansarbejdet med faste samtaletidspunkter
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Institutionsudviklingsaftale for 2020
Med etableringen af FGU følger betragtelige midler til kompetenceudvikling af lærere og ledere på FGU-institutionerne i perioden frem til 2022.
Midlerne udmøntes årligt, og det sker
på den måde, at vi som FGU-institution
søger inden for en ramme, som både
er beløbsmæssig og indholdsmæssig
forhåndsdefineret. Ansøgningen sker
i form af en institutionsudviklingsaftale, hvori vi beskriver de forløb mv., vi
gerne vil afvikle, samt hvilke aktører der
hjælper os med det. De overordnede
nøgleord i kompetenceudviklingen er, at den skal understøtte realiseringen af uddannelsens formål, samt
skal bidrage til en fælles professionsidentitet på FGU. Der lægges desuden
vægt på at kompetenceudviklingsforløb skal være forankret i praksis.

14. Sundhed, ernæring og motion
Sundhed, ernæring og motion indgår
som en integreret del af alle dele af
uddannelsen.

15. Dannelse
Det er gennem undervisningen, læringen og relationerne mellem underviseren og eleven – og eleverne imellem – at de unge dannes til borgere og
deltagere i fællesskaber i samfundet.
Uddannelsen skal således åbne verden for eleven ved at give redskaber
til forståelse og deltagelse som menneske, medmenneske, borger og arbejdstager. Den skal understøtte, at
eleven tilegner sig grundlæggende
færdigheder, der kan hjælpe eleven
til at forholde sig ansvarligt til verden
og indgå aktivt i forskellige fælleskaber. Helt grundlæggende handler det

om at blive en del af et fællesskab.
At forstå sig selv som en del af noget
større. Det er nødvendigt for det enkelte menneske, såvel som for et samfunds sammenhængskraft. Derfor er

det et bærende princip, at de unge
skal lære at forstå og acceptere ’koderne’, de faglige såvel som de sociale.
Men de skal også kunne bidrage: Tilføre nyt og overskride det gamle.

Det pædagogiske grundlag for FGU (didaktiske principper)

I FGU Syd- og Vestsjælland er vi os
bevidste, at vi med FGU har behov for
at udvikle os og også blive bedre til
nogle ting – det være sig nye måder
at arbejde på, fortrolighed med nye
IT-platforme, viden om nye elevgrupper osv. Men vi er også meget opmærksomme på, at vi ikke kan tage
fat på det hele på én gang og alle
sammen – vi skal så vidt muligt kun
sætte ind der, hvor der er behov, og vi
skal gøre det, når behovet er der. Det

Det pædagogiske grundlag for FGU (didaktiske principper)

er lettere sagt end gjort, men det er
vores rettesnor ift. institutionsudviklingsaftalen.
For 2020 har vi følgende hovedpunkter, som vi gerne vil prioritere:
• At styrke samarbejdet og den fælles kultur på vores skoler (og dermed et større fokus på skoleforløb
end på institutionsforløb).
• At bygge videre på vores FGUteams, herunder at understøtte
teamkoordinatorerne i deres arbejde.
• At understøtte arbejdet med IT-implementering, herunder at sikre
implementeringen af OneNote og
Teams i medarbejdernes daglige
praksis. Det forventer vi får en positiv effekt på mange andre indsatser, herunder portfolioarbejdet,
integration mellem værkstedsarbejde og dansk-/matematikundervisning samt faggruppearbejdet.
• Et aktionslæringsforløb i andet
halvår, hvor alle medarbejdere arbejder med relevante udfordringer/problemstillinger f ra deres
praksis.
Vi har i Institutionsudviklingsaftalen
lagt op til, at hver skole har et internatkursus i løbet af første halvår samt et
antal pædagogiske dage/halve dage

henover året. Vi skal derudover mødes fælles på institutionen, i første
halvår en enkelt fælles seminardag,
og i andet halvår et to-dages seminar
med internat. Datoer for de forskellige dage mv. fremgår af skolernes
årsplaner.

Fælles grundmodel
På FGU Syd- og Vestsjælland har vi
en grundmodel for tilrettelæggelse
af undervisning til rådighed. Modellen er tonet efter spor, og tager udgangspunkt i praksis (på AGU) eller
produktion (på PGU). Den er et konkret redskab, som hold og teams kan
arbejde ud fra, med henblik på at
komme godt omkring de forskellige
elementer, der er i den givne praksis
(fx dansk- og matematikfaglige elementer, PASE-elementer osv.).
At det er en grundmodel betyder, at
den kan anvendes på tværs af institution og spor. Vi er ikke nået til at
arbejde med den som fælles redskab,
men det er intentionen – og dermed
også at vi videreudvikler den, så den
passer til FGU Syd- og Vestsjælland.
Den er imidlertid tilgængelig som
model, og hvis du/I har behov for introduktion til at arbejde med den, så
gør din skoleleder opmærksom på
det. Du kan se grundmodellen i bilaget bagerst.
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FGU - Generelt om
uddannelsens opbygning

Praksis på de tre spor
Ambitionen for praksis er på alle tre
spor, at der i arbejdet ligger en nødvendighed, og at det ikke bliver ’som
om’-opgaver. Når det er sagt, så er
praksisbegrebet forskelligt for de tre
spor (jf. lov om FGU, §§ 12-19).

Forberedende grunduddannelse (FGU) er hovedvejen for de unge, der ikke er
klar til ungdomsuddannelse eller ordinær beskæftigelse – herunder også de
unge, der har været i gang med ungdomsuddannelse, men som er faldet fra.
Det er en meget forskelligartet ungegruppe, og derfor skal FGU favne bredt!
Det afspejler sig i uddannelsens opbygning:

Undervisningsniveauer

Almene fag
D-niveau
E-niveau

Undervisningsniveauer

Undervisningens
organisering

AGU

Almen
grunduddannelse
2/3 teori - 1/3 praksis

PGU

EGU

Produktionsgrunduddannelse

2/3 produktion - 1/3 teori

Erhvervsgrunduddannelse

G-niveau
Intro-niveau

2/3 praktik - 1/3 skole

Faglige temaer
FGU 3-niveau
FGU 2-niveau
FGU 1-niveau

Basis

Basis

Intro-niveau

Afsøgningsforløb
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FGU - Generelt om uddannelsens opbygning

På AGU betyder praksis grundlæggende, at læringen skal tilrettelægges på en praksisrettet måde, dvs.
skal knyttes til reelle problemer, opgaver etc. i den konkrete omverden.
Det er en bredere forståelse af praksis, som kan være produktionsopgaver (fx at levere ydelser til virksomheder eller institutioner), men det kan
også være mere projekt- eller casebaserede opgaver, fx i samarbejde
med skolens værksted eller lokale
virksomheder.
På PGU betyder praksis grundlæggende, at læringen knytter sig til en
reel produktion af varer og tjenesteydelser med henblik på afsætning
(internt såvel som eksternt).
På EGU betyder praksis grundlæggende, at læringen knytter sig til virksomhedspraktik på det private eller
det offentlige arbejdsmarked og på
grundlag af en praktikaftale mellem
eleven og virksomheden.

FGU - Generelt om uddannelsens opbygning

FGU består af tre spor: Almengrunduddannelsen
(AGU) med hovedvægten på almene fag, Produktionsgrunduddannelsen (PGU) med hovedvægten
på værkstedsfag samt Erhvervsgrunduddannelsen
(EGU) med hovedvægten på aftalebaserede forløb
i virksomheder (du kan læse mere om de enkelte
spor i de følgende kapitler). Derudover afspejler
bredden sig i, at ethvert FGU-forløb er et individuelt
tilrettelagt forløb – og det er det, uanset om eleven
går på AGU-, PGU- eller EGU-sporet. Mål, indhold og
varighed vil være forskelligt for eleverne, fordi det
afhænger af, hvad der er den enkelte elevs faglige,
personlige og sociale udgangspunkt, samt hvad
de gerne vil efter FGU. Dog vil alle elever være tilknyttet et af de tre spor – men det er muligt at tage
elementer fra et andet spor, hvis det er hensigtsmæssigt ift. elevens uddannelsesplan. Således kan
en PGU-elev deltage i undervisning på AGU-sporet
i en del af tiden, hvis hun fx har brug for engelsk på
E-niveau, ligesom en AGU-elev fx kan være en eller
flere dage på et værksted. FGU er på den måde en
meget fleksibel uddannelse, hvor vi som institution
skal være i stand til at tilpasse os de unges mål og
behov samt imødekomme forventningerne fra den
kommunale ungeindsats (KUI) – men naturligvis
inden for rammerne af FGU’s lovgrundlag og pædagogiske grundlag.

FGU som praktisk tilrettelagt uddannelse
FGU er en praktisk uddannelse, forstået således at
alle elever – uanset om de går på AGU, PGU eller EGU

– skal lære gennem en praktisk handlen og gøren
(jf. Det pædagogiske grundlag for FGU).
Koblingen mellem teori og praksis
Udover at praksisbegrebet er forskelligt de tre spor
imellem, er der også forskel på vægtningen af teori
og praksis; forholdet 2/3 – 1/3 til det ene eller andet,
afhængigt af spor (se illustration ovf.). Her er det
vigtigt at gøre sig klart, at FGU netop vil koble teori
og praksis! Det er således ikke hensigten, at der på
fx PGU er skemasat 20 timers produktion og 10 timers teori, som så kan foregå i hver sin silo. I stedet
er det hensigten, at teorien (hvad end det er dansk,
matematik eller et værkstedsfagligt kursus) så vidt
muligt integreres i arbejdet på værkstedet, eller
(hvor det ikke er hensigtsmæssigt) tager udgangspunkt i værkstedets praksis. Deri ligger også, at teori
ikke kun er almenfaglige fag, men også er teorien
der knytter sig til fx et værkstedsfag. Endelig er det
vigtigt at sige, at forholdet 2/3 – 1/3 er pejlemærker,
som skal tages alvorligt som sådan, men ikke skal
bogføres minutiøst.

Undervisningens niveauer
Vi skal favne en meget bred elevgruppe, hvor udgangspunktet for nogle vil svare til et 5. klasses niveau, mens det for andre vil svare til et 2.G-niveau.
Det faglige niveau, vi skal tilbyde på FGU, rækker
op til NQF-3, som er højere end 10. klasse, men er
lavere end fx gymnasial uddannelse samt de fleste
erhvervsuddannelser.
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FGU i det danske uddannelsessystem
NQF niveau

PhD

8

Kandidat/master

7

Bachelor

6

Akademiuddannelse

5

Gymnasiel Uddannelse

10. klasse

Erhvervsuddannelse

FGU

0. - 9. klasse

På AGU’s almene fagrække rækker niveauet op til D-niveau, mens det på
PGU og EGU rækker op til FGU3-niveau. Det betyder ikke, at alle elever på FGU skal op på D-niveauer på
AGU-sporet eller nå FGU3-niveau på
PGU – det afhænger nemlig af den
enkelte elevs uddannelsesplan og
forløbsplan. Fordi elevernes udgangspunkt er så forskelligt, er der heller
ikke automatik ift. varighed, dvs. den
ene AGU-elev kan efter 8 måneders
forløb afslutte på D-niveau inden for
en række fag, mens den anden AGUelev efter 2 år kan afslutte 1 fag på
D-niveau, men de øvrige fag på G- og
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Vurdering ved uddannelsesstart:
For alle elever, der påbegynder forløb på FGU, skal
der ved uddannelsesstart foretages en vurdering af
deres dansk- og matematikfaglige niveau. På FGU
Syd- og Vestsjælland vil vurderingen finde sted enten i afsøgningsforløbet eller kort inde i FGU-forløbet. Det er et led i vurderingen at afgøre, hvorvidt
der er behov for at få foretaget en ordblindetest.

4
3

FGU 3-niveau

D-niveau

2

FGU 2-niveau

E-niveau

1

FGU 1-niveau

G-niveau

Intro-niveau

Intro-niveau

E-niveauer. Og på samme måde på
PGU-sporet med FGU1-3-niveauerne.
Niveau i form af krav og indhold for de
enkelte fag er beskrevet i de respektive læreplaner og fagbilag for fag og
faglige temaer. (konkret: Hvad skal
der til for at en elev imødekommer
F-niveau i engelsk, eller er på FGU2-niveau i Handel og kundeservice?)
Introniveau og basis
Introniveau er ganske enkelt alt under G-niveau i de almene fag, og
det er alt under FGU1-niveau i værkstedsfagene. At FGU opererer med

introniveau er udtryk for målgruppens bredde, samt at vi skal møde
de unge, hvor de er. Der er således
ikke en sammenhæng mellem basis
og introniveau, fordi nogle nystartede
elever fra dag 1 vil kunne følge undervisning på fx E-niveau, mens andre
elever efter et års FGU-forløb fortsat
er på introniveau i nogle fag.
På FGU Syd- og Vestsjælland er udgangspunktet, at alle elever efter kort
tid bliver en del af et værksted eller et
hold, dvs. det enkelte værksted eller
hold vil typisk rumme elever fra intro-niveau og til højeste niveau, og på

samme hold eller værksted vil nogle
elever formelt være i basisforløb,
mens andre er længere med deres
FGU-forløb.

Mål og progression,
uddannelsesplan og forløbsplan
FGU skal være kendetegnet ved, at
hvert forløb har en retning: Det skal
stå klart, hvad målet med forløbet er.
Og FGU skal være kendetegnet ved, at
der i hvert forløb sker en progression:
Eleverne skal lære noget, og det skal
synliggøres, at det sker.
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Uddannelsesplanen:
Enhver FGU-elev er målgruppevurderet af den kommunale ungeindsats (KUI), og i den proces er der
lavet en uddannelsesplan, der helt overordnet definerer målet med elevens FGU-forløb, og herunder
typisk også hvilket spor den unge skal på, samt
varigheden af forløbet. Disse kan ændres undervejs, og såfremt det involverer længere forløb (og
dermed en anden økonomi) eller andre overordnede mål, skal KUI godkende ændringerne. Er det
fx skifte af spor, men hvor tid og mål fastholdes, skal
KUI orienteres.
Forløbsplanen:
I og med uddannelsesplanen kun definerer det
større sigte (mål og varighed), skal den foldes ud til
en mere konkret plan for den unges forløb. Hvis Lise
om 14 måneder skal være klar til at påbegynde tømreruddannelsen, eller hvis Peter skal være klar til HF
om 9 måneder – hvad skal indholdet i Lise og Peters
forløb så være, og hvordan skal det tilrettelægges?
Forløbsplanen definerer både personlige, sociale og
faglige mål, men også om eleven skal i erhvervstræning, kombinationsforløb etc. Forløbsplanen er et
dynamisk redskab, der er fundamentalt ift. at kunne
håndtere en uddannelse med individuelle forløb!
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Elevregistreringssystemet
FGU-planer (i en overgangsperiode: Nordplaner)
På FGU Syd- og Vestsjælland bruger vi systemet FGU-planer.
Det er en IT-platform, der håndterer elevens forløbsplan. Det
betyder bl.a., at

•
•
•
•

Elevens forløbsplan skrives ind i FGU-planer. Det er mål med
forløbet, evt. planer om erhvervstræning og om kombinationsforløb mv.
Elevens mål justeres i FGU-planer ifm. forløbsplanssamtaler.
Elevens opnåede kompetencer noteres månedsvis i FGU-planer (for PGU-eleverne er det status på kompetencetavlen).
Relevante forhold / hændelser ifm. elevens forløb noteres
løbende i FGU-planer, således at viden, der er af betydning
for elevens FGU-forløb, dokumenteres og deles blandt de
medarbejdere, der er i berøring med eleven.

FGU-planer bliver den bærende platform i vores arbejde med
eleverne. Udover forløbsplansdelen er det i FGU-planer, du som
lærer finder de generelle og nødvendige oplysninger om eleven
(fx kontaktoplysninger, start- og slutdato for forløbet, tilknytning
til hold/værksted mv.).
I og med vi ligesom de øvrige FGU-institutioner startede op med
Uddata, er processen endnu i gang, dvs. FGU-planer er endnu
ikke lanceret. Indtil FGU-planer er klar, anvender vi platformen Nordplaner. Den kan håndtere forløbsplansdelen, levere
et generelt elevoverblik samt andre funktioner, men er ikke en
komplet FGU-løsning. Det betyder, at vi alle må acceptere, at
elevregistreringen nogen tid endnu ikke er optimal. Elevernes
fremmøde skal derfor registreres manuelt på indberetningssedler indtil FGU-planer er fuldt udrullet.
Du tilgår Nordplaner ved at gå ind på fgusv.nordplaner.dk, og
logge ind på din profil.
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Forløbsplanens mål mv. skal være nærværende i undervisningen.
På PGU-sporet sker det med kompetencetavlerne som redskab,
mens det på AGU sker i lærerens dialog med eleven i det daglige.
Forløbsplanen skal mere overordnet drøftes med den enkelte elev
minimum en gang om måneden.

Undervisningsmaterialer
Vi har i FGU Syd- og Vestsjælland en række platforme med undervisningsmaterialer og hjælperedskaber. Som lærer på FGU
Syd- og Vestsjælland har du pr. 1. januar 2020 adgang til følgende
materialer:
Aftalepart

System

PraxisOnline

Praxis FGU

Systime

Systime FGU-pakken

Ordbogen

Ordbogen.com

Matematikfessor.dk

Matematikfessor.dk

UNGLI

Infomedia

CFU

Film/TV - AVU-medier

DBC

Forfatterweb/Faktalink

Ordblindelab

Ordblindelab.dk

MV Nordic

Hukommelsesleg/Matematikleg Flex

Wizkids

Appwriter

Materialerne er åben for adgang frem til sommeren, nogle året ud.
Du har adgang til systemerne via dit UniLogin (for spørgsmål til dit
unilogin kan du kontakte Susanne Jensen i Korsør: sje@fgusv.dk).
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Portfolio
På FGU Syd- og Vestsjælland arbejder vi med portfolio på AGU- og
PGU-sporet, og det gør vi med Microsoft-programmet OneNote
som platform. På EGU-sporet er det en individuel vurdering, som
bl.a. afhænger af, om eleven skal til eksamen i fag, hvor portfolio
indgår. Portfolio er et nødvendigt redskab på AGU, fordi eksamen i en række fag er portfolio-eksamen. Det er ikke i samme
grad tilfældet på PGU, hvor prøveformerne generelt skal være
praktiske med en produktion eller case som omdrejningspunkt.
Alligevel skal alle PGU-elever arbejde med portfolio, som kan
udfoldes i større eller mindre grad. Faglæreren skal sørge for, at
materiale om produktionen bliver lagt i elevens portfolio (fx billede
af arbejdsproces, tegninger, prisoverslag), således at eleven kan
arbejde videre med dette som grundlag i fx PASE-faget eller til
undervisning i dansk og matematik med almenlæreren. På den
måde er portfolioen med til at understøtte en kobling mellem
værkstedsarbejdet og de almene fag.

Eksamen og bedømmelse
Vi har i FGU Syd- og Vestsjælland udarbejdet et eksamensreglement, hvori regler og rammer for eksamen og prøver findes
uddybet.
På FGU er der tre grundlæggende eksamensformer:
• En praktisk prøve over flere arbejdsdage
• En praktisk prøve over én arbejdsdag
• En portfolioprøve
Det fremgår af fagets/det faglige temas læreplan eller fagbilag,
hvilke(n) eksamensform(er), der er mulig inden for disse. På FGU
Syd- og Vestsjælland prioriterer vi, hvor det er muligt de praktiske
prøveformer, fordi de bedst står i forlængelse af og understøtter
den praktiske læring i værkstedet. Der tilbydes særlige prøvevilkår
til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
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Vi bruger OneNote som portfolio-redskab.

Inden for de almene fag gælder det, at elever skal til prøve i dansk (eller dansk som
andetsprog) og matematik senest ved afslutning af det niveau, der er fastsat som
mål i uddannelsesplanen. For almene fag
derudover aflægges én prøve efter udtræk.
Eleven får meddelelse om fag udtrukket til
prøve tidligst 21 dage og senest 7 dage før
undervisningens afslutning. For de fag, der
ikke udtrækkes, vil det være almenlærerens
bedømmelse af eleven, der er gældende. For
de faglige temaer er det kun elever, der afslutter på FGU3-niveau, der skal til eksamen,
mens de øvrige elever bedømmes af faglæreren. For alle prøver og eksamener på FGU
skal udpeges censorer, og disse må ikke være
ansat på FGU Syd- og Vestsjælland.

ifm. afslutning af et fag. Niveauerne inden for
hvilke, der kan finde bedømmelse sted, er for
de almene fag G-, E- og D-niveauer, og for de
faglige temaer er det FGU1, FGU2 og FGU3.
Såfremt faglærerens helhedsvurdering af en
elev er FGU3, skal eleven til prøve i faget.

Introniveau er under de laveste formelle kompetenceniveauer, og derfor afholdes der ikke
eksamener på introniveau, ligesom der på
introniveau heller ikke gives en bedømmelse

2Institutionen kan i særlige tilfælde fritage en elev
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De almene fag bedømmes efter 7-skalaen,
mens de faglige temaer bedømmes bestået
/ikke bestået.
Vi har i FGU Syd- og Vestsjælland fastlagt
prøveperioder for de to halvår, og det er hhv.
ugerne 26 og 27 samt ugerne 50 og 51. Hvor
det er muligt, afholdes prøver i disse perioder.

fra eksamen eller afsluttende bedømmelse, hvis det
vurderes ikke at være i strid med uddannelsesmålet i
uddannelsesplanen. Det skal i så fald begrundes i forløbsplanen. Jf. BEK om FGU § 8. Stk. 2.

Vi har i FGU Syd- og Vestsjælland besluttet at
bruge OneNote som redskab til vores arbejde
med portfolio. På undervisningsforløbene på
AGU-sporet er OneNote platform, der samler undervisningsplan, materialer, opgaver til eleverne,
elevernes afleveringer osv. Og på alle værksteder
skal der være oprettet en OneNote-mappe, der
samler værkstedets skriftlige materialer (håndbøger, dokumenter mv. der førhen var tilgængelige i mapper). Det gør, at eleverne kan bruge
hjælpemidler som Appwriter i læsning af materialet, og det betyder, at almenlærerne har en lettere adgang til at koble dansk- og matematikundervisning med værkstedets faglighed og praksis.
Dertil kommer, at eleverne let kan tage billeder af
arbejde og produktion i værkstedet og lægge det
ind i OneNote – igen til stor hjælp for koblingen
til de almene fag. OneNote er bygget op således
at en sektion kun er tilgængelig for læreren, en
anden er for hver enkelt elev samt lærer, og en
tredje sektion er plenum, hvor alle har adgang.
Implementeringen af OneNote er et fokusområde for vores fælles kompetenceudvikling for
2020, dvs. vi prioriterer, at alle faglærere og almenlærere gøres fortrolige med OneNote og portfolio i det omfang der er nødvendigt for at kunne
anvende det ubesværet i sit daglige arbejde. Det
samme er tilfældet med platformen Teams.
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Ordblindeundervisning, inkluderende
læringsmiljø og specialpædagogisk støtte (SPS)
Vi har på FGU Syd- og Vestsjælland ordblindeunderviser på hver skole, og såvel ordblindetest som
ordblindeundervisning er tilgængelig for alle elever,
der har behov for det. FGU skal have et inkluderende
læringsmiljø, hvilket bl.a. betyder, at ordblindeundervisningen så vidt muligt skal integreres i undervisningen. I den sammenhæng er Appwriter et
vigtigt redskab. Appwriter er et program og en app,
der støtter elever med læse- og skrivevanskeligheder, herunder ordblinde. Programmet har en række
funktioner, bl.a. tale-til-tekst, oplæsning, ordforslag
mv. Vi har i FGUSV licens til Appwriter, jf. afsnittet
om undervisningsmaterialer ovf.
Der er mulighed for specialpædagogisk støtte (SPS)
på FGU, desværre i mindre grad end mulighederne
er på andre ungdomsuddannelser; dvs. unge med
særlige behov i form af fx funktionsnedsættelser
kan modtage SPS. Det gælder på alle tre spor (jf.
Lov om FGU §§ 30-34). For nogle elever vil behovet
være beskrevet af KUI, mens det for andre bliver klart
under forløbet. Ansøgning om SPS udfærdiges af
eleven i samarbejde med ordblindelæreren, og videregives til institutionens centrale administration,
der varetager kontakten til SPS, hvad angår ansøgningsprocedure, rammer, rettigheder samt teknisk
support. Support og vejledning hvad angår brug af
SPS-støtten varetages af ordblindelæreren.

To nye fag: PASE samt Identitet og medborgerskab
PASE dækker over privatøkonomi, arbejdspladslære,
samarbejdslære og erhvervslære, og er for ASE-delen
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en arv fra KUU. Identitet og medborgerskab er et nyt fag, der
samler elementer fra flere fagområder (historie, psykologi, samfundsfag mv.). Begge fag er G-niveaufag og udfoldes i en læreplan. På PGU-sporet er PASE et obligatorisk fag, mens Identitet
og medborgerskab er valgfag. På AGU er begge fag valgfag, dvs.
eleverne skal have minimum det ene.
På FGU Syd- og Vestsjælland mener vi, at begge fag er vigtige
for alle elever, og derfor er udgangspunktet, at alle elever møder
såvel PASE som Identitet og medborgerskab. Det sker i form af
fællesarrangementer for alle elever eller grupper af elever (fx med
besøg fra banken, SKAT, A-kasse osv., eller det kan være deltagelse
i aktiviteter lokalt, nationalt og internationalt). Dette arbejde koordineres skolevis af en PASE-koordinator. Og det sker i form af
undervisning og erhvervstræning. Ydermere skal alle elever ved
forløbets start have udarbejdet et personligt budget som en del
af privatøkonomi. På PGU- og EGU-sporet undervises alle elever i
PASE som en del af værksteds- og virksomhedsarbejdet, og suppleret med undervisning, oplæg mv. fra almenlærerne tilknyttet
værkstedet. Det vil være almenlærer tilknyttet værkstedet, der er
ansvarlig for eksamen i PASE. PGU- og EGU-eleverne vil som sagt
også møde faget Identitet og medborgerskab, men det er ikke et
krav, at de går til eksamen i faget, og derfor vil det være individuelt,
i hvilket omfang den enkelte elev møder det. Du kan læse mere
om PASE på PGU-sporet i kapitlet om PGU.

Kombinationsforløb og erhvervstræning
FGU har et hovedformål i at bringe unge godt videre i uddannelse
eller ordinær beskæftigelse, og derfor skal vi være åbne for omverdenen og inddrage såvel uddannelsesinstitutioner som lokal
beskæftigelse i vores arbejde. Det gør vi på mange måder, men
to væsentlige er kombinationsforløb og erhvervstræning.

AMU), og som finder sted på den pågældende institution. Tilrettelæggelse og gennemførelse af et forløb sker i et samarbejde
mellem FGU Syd- og Vestsjælland og den pågældende institution. Forløbene kan generelt vare op til 5 uger af elevens samlede
forløb, men kan undtagelsesvis forlænges op til 10 uger (jf. BEK
om FGU § 5). For EGU-elever kan kombinationsforløb indeholde
ophold på højskoler.
I FGU Syd- og Vestsjælland arbejder vi med flere forskellige slags
kombi-forløb, bl.a.:
• Kombi som overgangsforløb, der skal sikre en god overgang
fra FGU til fx erhvervsuddannelse.
• Kombi som et særligt tilrettelagt forløb på fx en SOSU-skole,
hvor eleverne dels arbejder med faglige og meritgivende mål,
dels opnår større afklaring ift. SOSU-uddannelsen (typisk 3
ugers varighed).
• Kombi som en måde at følge et fag på (fx naturfag), men hvor
det foregår på fx en HF-skole.
• Kombi som en måde at tage et kursus eller certifikat på et
AMU-center.
Alle kombinationsforløb bygger på skriftlige aftaler mellem os
og den modtagende uddannelsesinstitution, og vi laver så vidt
muligt aftaler med alle relevante institutioner omkring os mhp.
at kunne tilbyde vores elever forløb, der giver mening ift. deres
videre uddannelse.
Erhvervstræning er kortere praktikker i virksomheder, mhp. at
eleverne oplever dagligdagen i en virksomhed, deltager i arbejdsopgaver samt derved opnår erfaringer samt større afklaring
ift. uddannelses- og beskæftigelsesretning. En elev kan være i
erhvervstræning 2 uger ad gangen og højst 4 uger pr. halvår (jf.
Lov om FGU § 22).

Kombinationsforløb er forløb, som indeholder elementer fra en
kompetencegivende uddannelse (fx erhvervsuddannelse eller
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Sådan modtager vi
nye elever på FGU
Syd- og Vestsjælland
Afsøgningsforløb
Unge, der endnu ikke er afklaret i forhold til hvilken
vej og muligheder, der passer bedst til at nå videre
mål, har mulighed for at komme på et afsøgningsforløb på FGU af 14 dages varighed. Det sker som
led i KUI’s målgruppevurdering. Her vil den unge
blive introduceret til FGU, samt få mulighed for at
afprøve et eller flere spor i praksis. Under forløbet vil
den unge have mulighed for at deltage på lige vilkår
med andre elever på de forskellige spor på FGU. Vurdering af den unges dansk- og matematikfaglige
niveau kan indgå i afsøgningsforløbet. Den unge
modtager skoleydelse under afsøgningsforløbet.
På FGU Syd- og Vestsjælland er der på hver skole
én vejleder, der er tovholder på afsøgningsforløb.
Denne står for alt vedr. afsøgningsforløbet. Det er:
• Indskrivning
• Velkomst og rundvisning
• Administrativt
• Praktisk: arbejdstøj, info til værkstedet mv.
• Sikkerhedskort
• Skemaer for undervisning
• Screening
• Afslutning/evaluering med KUI og eleven
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Afsøgningsforløb starter en gang ugentligt, og der
er faste screeningsdage, undervisningsdage og
evalueringsdage med KUI. Når den unge påbegynder sit afsøgningsforløb er hele forløbet planlagt
med et fast skema for 14 dage, og ligger klar i en
mappe. Alle afsøgningselever tilbydes en ’buddy’,
som er en nøje udvalgt elev fra skolen, og alle afsøgningselever har en KUI-vejleder tilknyttet. Afsøgningshold indgår i den normale hverdag på skolen,
og som udgangspunkt vælges der 2 værksteder
eller almenhold til afprøvning. Afsøgningsforløb på
værksted indeholder 2 timers dansk og matematik
pr. uge samt PASE-fag, og undervisning for afsøgningshold ligger om formiddagen. KUI møder på
skolen en fast dag i en anden uge mhp. evaluering
af den unges afsøgningsforløb.

Generel information og samtykke
Når en elev optages hos os, er der en række punkter, som han eller hun informeres om. Det er bl.a.:
• De generelle ordensregler (jf. kapitlet Dagligdagen på FGU Syd- og Vestsjælland).
• At vi indhenter børneattest såfremt eleven skal
være på et værksted, hvor det er relevant.
• Hvordan man giver besked i tilfælde af sygdom
eller anden lovligt fravær.
• Information om skoleydelse, og herunder sammenhængen mellem ulovligt fravær og træk i
skoleydelsen.
Vi informerer også om, at vi er forpligtet på at samarbejde med KUI, og dermed også til at dele relevante
personoplysninger med KUI. Derudover beder vi om

samtykke til at vi må anvende billede- og videomateriale hvor eleven er på (til elevtavle, hjemmeside,
sociale medier mv.), men kun brugt i en positiv sammenhæng, og vi beder om samtykke til at eleven må
transporteres i skolens biler. Om andre samtykker
skal indhentes, vurderes individuelt. Der kan senere
i elevens forløb opstår behov for samtykke, og i så
fald beder vi om den, når situationen opstår.

Forud for opstarten har den unge fået lavet en målgruppevurdering, fået udarbejdet en uddannelsesplan samt været til indskrivningssamtale på skolen. Elevens forløb starter den dag de
bliver indskrevet på skolen, men den konkrete første dag i skole
sker førstkommende mandag efter indskrivning. De dage, der går
mellem indskrivning og elevstart den førstkommende mandag,
benyttes til at få klargjort forløbet med buskort, skole-mailadresser, Unilogin osv.

Eleven skriver under på såvel samtykke som at have
modtaget den generelle information.

I løbet af de første dage på skolen er der en række forhold, som
skolen skal tage hånd om, når vi byder eleven velkommen til
skolen, og vigtige elementer er:
• Gennemgang af skolens regler.
• Sikre at eleven får holdlederens/værkstedslederens telefonnr.
kodet ind på egen telefon.
• Udlevering af FGU-mailadresse, Office 365-pakken (og tjekke
at alt virker).
• Evt. udlevering af arbejdstøj og arbejdssko.
• Evt. hjælp til buskort mv.
• Screening dansk og matematik (og i samme forbindelse klarlægge behov for evt. OBU-screening).
• Rundvisning på skolen.
• Modtagelse af eleven på værkstedet eller holdet.
• Udlevering af ugeskema.
• Kort evaluering af dagen.

Modtagelse af nye elever
Det er meget vigtigt, at vi prioriterer at tage godt
imod nye elever! Sådan har vi det alle, når vi begynder på en ny skole eller arbejdsplads – så har vi
brug for at føle os godt taget imod, samt at få en
fornemmelse af, hvad det er for et sted, man skal
være fremover. Det handler både om oplevelsen af
at man er ventet, og at der er gjort klar til en, og det
handler om at være tryg ift. hvad der forventes af en
på det nye sted; hvad er rammer og regler og hvad
forventes ift. adfærd osv. Det er elementære behov
for enhver, der starter et nyt sted – men det er især
vigtigt for vores unge, der for en dels vedkommende
har dårlige erfaringer med skolegang og alt hvad
dertil hører.
Neden for er skitseret de vigtige elementer i modtagelsen af nye elever. Bemærk at hvis eleven har
været på afsøgningsforløb vil nogle af tingene være
gennemgået der.

Sådan modtager vi nye elever på FGU Syd- og Vestsjælland

Hvordan modtagelsen konkret tilrettelægges, kan variere skolerne imellem. Men udover at tage hånd om ovst. punkter er det
af højeste prioritet, at nye elever modtages ordentligt og på en
måde, der tydeligt viser, at vi er klar til at tage imod dem, at vi
gerne vil dem, og at de er i trygge hænder hos os, både hvad angår undervisningsforløbet samt personligt og socialt.

Sådan modtager vi nye elever på FGU Syd- og Vestsjælland
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Vi skal vejlede de
unge gennem hele forløbet!

Almen GrundUddannelse
(AGU) - Rammer og indhold
På AGU er fagligheden primært forbundet med de almene fag,
som skal tilrettelægges på en praktisk måde (jf. Det pædagogiske
grundlag samt FGU som praktisk tilrettelagt uddannelse ovf.). Der
er krav om, at FGU skal udbyde følgende fag:

Fag

Niveau

1

Dansk

Intro, G, E, D

2

Dansk som andetsprog

Intro, G, E, D

3

Engelsk

Intro, G, E, D

4

Identitet og medborgerskab

G

5

Matematik

Intro, G, E, D

6

Naturfag

Intro, G, E, D

7

PASE

G

8

Samfundsfag

Intro, G, E, D

9

Teknologiforståelse (valgfrit for institutionen at udbyde)

G
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Indholdet i fagene er uddybet i læreplanerne for
hvert fag. På AGU-sporet tilbyder vi tre forskellige
retninger, som har forskelligt indhold samt lidt forskellige vægtninger af fagene. Dels fordi de tre retninger hver især rammer lidt forskellige niveauer,
dels fordi de peger i retning af forskellige områder.
De tre retninger er:
• HF / EUX: Rettet mod de elever, der skal videre
på HF eller EUX. Dvs. en bred vifte af fag og undervisning op til D-niveau på dansk, matematik
og engelsk og til G-niveau i øvrige fag. I mindre omfang mulighed for valgfag, men relevant
med integreret erhvervstræning og evt. kombinationsforløb.
• Erhverv: Rettet mod de elever, der kigger i retning af erhvervsuddannelse. Dvs. primært dansk
og matematik til G-niveau, men derudover mulighed for valgfag og integreret erhvervstræning
og kombinationsforløb.
• Sundhed og omsorg: Rettet mod de elever, der
går i retning af SOSU, pædagog o.lign. Dvs. primært dansk og matematik til G-niveau, men
derudover mulighed for valgfag og integreret
erhvervstræning og kombinationsforløb.
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Om en elev går på den ene eller den anden retning,
afhænger af hendes interesse (og herunder også
hvad der står i uddannelsesplanen) samt hendes
niveau i dansk og matematik. Således forudsætter deltagelse på HF/EUX-retningen, at eleven er i
stand til at følge undervisning på E-D-niveauer i en
række fag.

Jobfunktioner som
almenlærer på FGU Syd- og Vestsjælland
Nedenstående liste over jobfunktioner er et forsøg
på at skitsere nogle af de væsentlige funktioner og
ansvarsområder, der hører under almenlæreren. Vi
er fortsat i en udviklingsfase med FGU i det hele
taget, samt med tilrettelæggelsen af AGU-sporet,
og derfor skal som almenlærer indstille dig på, at
være fleksibel i forhold til opgaver og skemaer. Der
vil muligvis blive behov for, at der afvikles ’camps’
eller andet i enkelte fag. Der vil muligvis også være
brug for, at en almenlærer i perioder skal varetage
andre opgaver end de beskrevne, og eventuelt skifte
mellem spor, samt at undervise i fag, hvor man
ikke nødvendigvis er linjefagsuddannet, men har
andre kompetencer, der gør, at man kan varetage
undervisningen i et fag. Listen er med andre ord at
betragte som generel.

Indplacering på den ene eller den
anden retning kan vise sig ikke at
fungere. Enten fordi elevens faglige
niveau ikke matcher kravene på fx
HF / EUX-retningen, eller fordi eleven
ikke fanger an og viser interesse for
fagene eller af helt tredje grunde. I
sådanne tilfælde kan det være rigtigt at vejlede eleven i retning af et
internt skifte. Det kan være at skifte
retning, så eleven i stedet for HF /
EUX bliver en del af fx Erhvervsretningen, eller det kan være at eleven
skifter fra AGU-sporet til PGU-sporet, men fortsat har dansk og matematik på G-niveau.
Det betyder ikke, at vi skal ignorere,
hvad der står i uddannelsesplan og
forløbsplan. Men hvis vi ser og erfarer, at det ikke giver mening for eleven enten begrundet i niveau eller
interesse/motivation, så har vi ansvar for at handle på det med sigte
på at eleven får et forløb hos os,
der bringer ham eller hende videre.
Nogle gange betyder det, at KUI
skal orienteres eller skal godkende
skiftet – det er den enkelte vejleder
bekendt med, og i tvivlstilfælde inddrages skolelederen.
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”Jeg er blevet
bedre socialt og
styrket fagligt”
Victoria, 16 år
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Holdleder/lærer på AGU
• Planlægge og udføre undervisning på AGU-hold.
• Vejlede og støtte elever på eget AGU-hold til at blive
uddannelses- eller beskæftigelsesparat. Herunder at
støtte med at opnå personlige, sociale og faglige mål
samt finde erhvervstræningspladser.
• Ansvarlig/medansvarlig for almenundervisning på aftalte PGU-værksteder (dansk, matematik, PASE, Identitet og medborgerskab, portfolio, kursusforløb, prøveafvikling).
• Afvikle forløbsplansamtaler med elever på eget AGUhold, herunder opfølgning på elevers trivsel og udvikling, samt opfølgning på elever i kombinationsforløb
eller erhvervstræning. Dvs. i samarbejde med elev, vejleder og andre relevante aktører at drøfte og ajourføre
elevens forløbsplan mindst 1 gang hver måned.
• Udfærdige forløbsbeskrivelser (integreret i studieadministrativt system) på elever på eget AGU-hold, der
udsluses fra FGU og sikre overgang til andet tilbud.
Herunder information og samarbejde om videre forløb
med KUI.
• Bistå med hjælp til praktiske opgaver, der influerer på
elevens skoleforløb. Eksempelvis at få overblik over skemaer og aktiviteter.
• Sikre elevers fremmøde; Arbejde med fastholdelse af
eleverne og løbende informere involverede parter, hvis
eleverne er frafaldstruede.
• Sikre en daglig og korrekt registrering af elevernes
fremmøde.
• Samarbejde med eksterne aktører – Erhvervspartnere,
erhvervsskoler, VUC-centre, KUI, elevers kontaktpersoner, lokale aktører mv.
• Diverse administrative opgaver: ajourføring af elektronisk forløbsplan, udfylde erhvervstræningspapirer, indhente FSA-beviser og andre relevante baggrundspapi
rer, indhente evalueringer fra erhvervstræningssteder,
Udfylde uddannelsesbeviser og kompetencebeviser.

•
•
•
•
•
•

Holde sig ajour med nye tiltag og lovgivningsmæssige
krav til uddannelsen.
Eksaminator for egne elever på AGU-hold i PASE og
Identitet og medborgerskab samt varetagelse af
censoropgaver for andre FGU-områder.
Deltage i teammøder som beskrevet i teamstruktur,
herunder samarbejde med andre almenlærere i FGU
Syd- og Vestsjælland.
Planlægge kombinationsforløb og for eleven relevante
eksterne kurser.
Arrangere og effektuere diverse kurser, ekskursioner
og sociale aktiviteter for eget AGU-hold.
At deltage i og arrangere fællesskabsdannende aktiviteter på skolen. Ved særlige arrangementer udsendes
køreplan for arrangementet.

Holdlederfunktion:
En vigtig del af tilrettelæggelsen i forskellige spor er at få en tydelig holddannelse på AGU. Der vil være flere
lærere omkring et hold, men hvert
hold har en holdleder, som har en
slags ’klasselærer-funktion’. Holdlederens opgaver er bl.a. at være med
ved forløbsplanssamtaler, at tage
hånd om fravær på holdet samt generelt at støtte op om at eleverne på
holdet når de faglige, personlige og
sociale mål med deres FGU-forløb.

AGU er noget nyt
– og du skal være med til at udvikle det!
I den første pixibog skrev vi, at FGU er i en opbygningsfase
og indholdsmæssigt også er i en udviklingsfase – ikke
mindst når det gælder almenundervisningen. Vi er nået
langt siden august 2019, men det gælder fortsat. Vi er slet
ikke i mål med ambitionen om at udvikle en praktisk tilrettelagt almenundervisning, som knytter an til praktiske
opgaver med nødvendighed og mening. Fordi det er nemmere sagt end gjort, og det tager tid. Derfor er vi os bevidste, at der fortsat ligger et stort udviklingsarbejde foran
os. Det kan kun lykkes, hvis du som almenlærer tager del
i arbejdet med al din erfaring og faglighed! Både arbejdet
med at udvikle det specifikke undervisningsforløb, men
også bredere til at udvikle en ny pædagogik i fællesskab
med dine kollegaer og ledelsen. Det arbejde håber vi, du vil
kaste al din faglighed og kreativitet ind i og med et åbent
og nysgerrigt sind.
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Omkring praksis på AGU:
For AGU er forholdet 2/3 teori og 1/3
praksis i undervisningen. Praksis skal
dermed indgå i de tre retninger, og
det kan ske forskelligt alt efter retning. Fx er det naturligt, at der på
Sundhed og omsorg tænkes praksis
i retning af SOSU og pleje, mens HF/
EUX skal indarbejde praksis på en
anden måde. Praksis kommer også
ind via erhvervstræning. Det er en
vigtig del af undervisningsopgaven
at tilrettelægge undervisningen med
praksis for øje, samt at tænke det ift.
den enkelte retning.

Almen GrundUddannelse (AGU) - Rammer og indhold

Kapitel 8 | Side 33

De 12 faglige temaer, samt hvilke der udbydes hos os, ses nedunder

ProduktionsGrundUddannelse
(PGU) – Rammer og indhold
På PGU er fagligheden knyttet til et fagligt
tema. Der er i alt 12 faglige temaer, men
en FGU-institution er ikke forpligtet på at
udbyde alle faglige temaer. Det afhænger
af, hvordan et fagligt tema passer ind i lokalområdet (erhvervsliv, beskæftigelsesmuligheder mv.) samt hvilke uddannelsesmuligheder, der er inden for institutionens
område. De 12 faglige temaer er kategoriseret inden for de fire hovedindgange på
erhvervsuddannelserne, dvs. ethvert fagligt tema peger naturligt i retning af et erhvervsuddannelsesområde.
Indholdet i de faglige temaer er uddybet i
fagbilaget for hvert fagligt tema. FGU er individuelt tilrettelagte forløb, og det gælder
også PGU-elevernes forløb. Derfor vil der på
hvert værksted være elever, der er på mange
forskellige niveauer, og som har forskellige
mål med deres FGU-forløb samt forskellig
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varighed på forløbet. Alle vil som det primære være med i arbejde og produktion
på værkstedet, men eleverne kan følge fag
på AGU-sporet en del af tiden. Hvorvidt de
gør det, afhænger af deres individuelle forløbsplan. Alt sammen stiller det store krav til
den enkelte faglærer ift. at at have opgaver
på forskelligt niveau, herunder at håndtere at
nogle elever i perioder er væk fra værkstedet,
fx for at følge almenundervisning, eller omvendt at nogle AGU-elever er på værkstedet
enkelte dage om ugen
Produktion er grundlag og omdrejningspunkt for faglig, personlig og social læring på
PGU-værkstederne. Det betyder, at undervisningen skal tilrettelægges med udgangspunkt i reel produktion af varer og tjenesteydelser mhp. afsætning (jf. lov om FGU § 15.
Stk. 4).
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Fagligt tema

Værksteder Korsør

Værksteder Slagelse

Værksteder Næstved

Værksteder Vordingborg

Omsorg og sundhed

Pædagogik & Natur
Sport & Adventure

Pædagogik & Omsorg

Omsorg & Sundhed

Pædagogik & Omsorg

Handel og kundeservice

Kontor
Kunstnerisk Prod. & Handel

Handel & Kundeservice

Musisk og kunstnerisk produktion

Musik
Kunstnerisk Prod. & Handel

Kunstnerisk Produktion

Kunstnerisk Produktion
& Kulturformidling

Mad og ernæring

Mad & Ernæring

Mad & Ernæring

Mad & Ernæring

Mad & Ernæring

Gartneri

Skov & Gartneri

Turisme, kultur og fritid

Miljø og genbrug
Jordbrug, skovbrug og fiskeri
Byg, bolig og anlæg

Byg & Anlæg
Værftet
Bygningsmaler

Tømrer
Bygningsmaler
Ejendomsservice

Tømrer
Ejendomsservice

Tømrer
Ejendomsservice

Kommunikation og medier

Kommunikation & Medier

Kommunikation & Medier

Kommunikation & Medier

IT-support

Metal & Motor

Motor & Mekanik

Metal & Motor

Metal

Motor og mekanik
Service og transport
Industri (plast, metal m.m.)

Metal

ProduktionsGrundUddannelse (PGU) – Rammer og indhold
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Kompetencetavler på værkstedet
Grøn/FGU 3
Eleven har planlagt og gennemført produktion i et professionelt
miljø i rutinemæssig eller kendt
situation, alene eller i samarbejde med andre. Eleven har
selvstændigt sat sig ind i forhold,
der er nødvendige for den konkrete produktion, og kan kommunikere med andre derom.
Gul/FGU 2
Eleven har med begyndende
selvstændighed og ansvarlighed gennemført produktion i et
professionelt miljø i en kendt situation eller udført mere kompliceret produktion under vejledning.
Rød/FGU 1
Eleven har her medvirket til produktion af brugbare produkter/
services i et professionelt miljø
under vejledning.

Taksonomien på kompetencetavlerne
svarer til niveauerne FGU1, FGU2 og FGU3.

Side 36 | Kapitel 9

På FGU skal progression synliggøres
for eleverne, og det sker generelt i
forløbsplanen samt arbejdet omkring
denne. På PGU-værkstedet er kompetencetavlen centralt i forløbsplansarbejdet. Det er den, fordi tavlen er et
godt redskab til løbende at notere sig
faglig udvikling, uden det kommer til
at stå i vejen for den daglige produktion. Således er kompetencetavlen en
tydeliggørelse af og en stadig påmindelse om at, værkstedet både er en arbejdsplads og et undervisningslokale.
Tavlen hænger typisk i det rum hvor
faglærer og elever mødes og snakker
om og fordeler dagens opgaver. Tavlen skal op at vende mindst ugentligt
på værkstedslederens initiativ, men
ikke nødvendigvis i en lang seance.
Det kan med fordel gøres som et fast
ritual på et af ugens morgen- eller
fyraftensmøder. I den forbindelse noteres datoen på tavlen, så det hele
tiden er synligt, at tavlen er resultatet
af en levende og dynamisk proces på
værkstedet. Det er altid værkstedslederen, der tildeler en farve, men
mellem faglærer og elev og andre tilknyttede (fx almenlærer, vejleder osv.)
er der naturligvis en løbende dialog
om, hvornår der skal skiftes. Og det er
ikke en operation, der behøver at tage
lang tid. Der skal ikke nødvendigvis
nye brikker på elever hver eneste uge.

Produktionen eller andre årsager kan
gøre, at en elev ikke får afprøvet nye
funktioner hver uge, og nogle funktioner kræver øvelse over længere tid
for at kunne resultere i et farveskifte
på tavlen. En gang om måneden sikres det, at tavlens status er noteret
i forløbsplanen for alle elever. Dette
gøres i FGU-planer (og i overgangsperioden Nordplaner). I den forbindelse overvejer værkstedslederen, om
der er bevægelse i den enkelte elevs
kompetenceniveauer. Såfremt der er
en faglig udvikling, er forløbet godt
i gang. Men står en elev gennem en
hel måned stille på tavlen, skal værkstedslederen sammen med eleven
overveje, om det er en nødvendig del
af forløbet, eller om der er brug for
ændringer; det kan fx være tildeling
af arbejdsopgaver, elevens fremmøde
og arbejdsindsats eller andre tiltag.
Resultatet af disse overvejelser noteres i forløbsplanen.

PASE-fag og dansk og
matematik på værkstedet
Alle elever på PGU møder PASE-faget. Privatøkonomi sker på forskellig
vis (jf. afsnittet om PASE ovf.), men ift.
arbejdspladslære, samarbejdslære og
erhvervslære sker det som en naturligt
integreret del af det praktiske værkstedsarbejde. Det er et godt grundlag for almenlæreren at bygge videre
på, således at eleverne kan arbejde
med PASE-elementer i samspil med

både værkstedsfaget samt dansk og
matematik. Det gøres med portfolio
som redskab, hvor faglæreren er ansvarlig for at eleven lægger materiale (fx billeder og arbejdstegninger)
ind i sin portfolio, som almenlæreren
kan tage afsæt i. Således er PASE et
fælles ansvar mellem faglærer og almenlærer, men det er almenlæreren,
der tager eleverne til eksamen i faget.
Det forudsætter, at der i det daglige
er et samarbejde mellem faglærer og
almenlærer.

Lærlinge på værkstederne
På FGU kan man have FGU-baserede
lærlinge, som opnår samme niveau
og mål med deres uddannelser, som
deres kammerater, der tager den pågældende uddannelse på erhvervsskolen – vejen til målet er blot en anden. Vi har allerede lærlinge på mange
af vores værksteder (fordi den samme
ordning fandtes på produktionsskoleområdet) – men det er vores ambition, at alle værksteder på FGU Syd- og
Vestsjælland skal have FGU-baserede
lærlinge på deres værksteder. Bl.a.
fordi det løfter værkstedet, fordi lærlinge er gode rollemodeller for de andre elever, og selvfølgelig fordi det er
en rigtig god mulighed for mange af
vores FGU-elever – som måske ikke
ville lykkes med en erhvervsuddannelse på ordinær vis.
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Jobfunktioner som faglærer på FGU Syd- og Vestsjælland
Nedenstående liste over jobfunktioner er et forsøg på at skitsere
nogle af de væsentlige funktioner og ansvarsområder, der hører
under faglæreren. I og med vi starter en ny uddannelse op, skal du
som faglærer indstille dig på at være fleksibel i forhold til opgaver
og skemaer. Listen er at betragte som generel.
Opgaver i jobfunktionen som værkstedsleder:
• Ansvarlig for elevernes forløb frem imod videre uddannelse
eller beskæftigelse (i samarbejde med vejleder og almenlærer), herunder at sikre elevens trivsel og udvikling i henhold til
dennes forløbsplan.
• At skabe de nødvendige rammer for elevens læring ved tilrettelæggelse af diverse opgaver på værkstedet. Det skal være
relevante opgaver, der kan indbringe indtjening i det omfang
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•

•

at værkstedet kan opfylde eget budget, samtidig med at opgaverne skal kunne tilgodese udvikling af elevernes faglige,
personlige og sociale kompetencer.
At sikre tilstrækkelig og relevant produktion. Opgaverne på
værkstedet danner grundlaget for elevernes læring og faglige
forståelse. I arbejdet med opgaverne er det værkstedslederens
ansvar at eleven får indsigt i fagtermer samt fagets metoder
og redskaber. Det er væsentligt at opgaverne er relevante og
reelle – produktionen skal være baseret på reelt salg og efterspørgsel af varer!
At være opdateret på eget fags uddannelses- samt beskæftigelsesmuligheder. Herunder at være opdateret på krav, udbud og efterspørgsel samt vedligeholde netværk i erhvervslivet i branchen. Hertil er det væsentligt at værkstedslederen
holder sig ajour, og sikrer at egne kundskaber og viden inden
for eget fag er opdateret.
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”Jeg fik nye kompetencer der gjorde mig
klar til uddannelse”
Sofie, 22 år

•
•
•
•
•
•
•
•
•

At værkstedets lærlinge opfylder faglige krav til uddannelsen
og varetager oplæring i de praktiske elementer. Det indebærer samarbejde med erhvervsskolens og erhvervslivets parter.
At sikkerhedsregler jf. arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes af alle på værkstedet. Herunder sikring af høj standard
i forhold til rengøring og oprydning på værkstedet samt vedligehold af maskiner og redskaber.
Deltagelse i teammøder i henhold til beskrivelse af teamstruktur.
At deltage i og arrangere fællesskabsdannende aktiviteter
på skolen. Ved særlige arrangementer udsendes køreplan for
arrangementet.
I samarbejde med elev, vejleder, almenlærer og andre relevante aktører at drøfte og ajourføre elevens forløbsplan mindst
1 gang hver måned (herunder holde sig ajour i elevens forløbsplan).
Ugentlig ajourføring af kompetencetavlen i samarbejde med
eleven.
Opfølgning på elevens fremmøde samt evne til at opfylde krav
til værkstedets og skolens aktiviteter.
Sikre en daglig og korrekt registrering af elevernes fremmøde.
Samarbejde med eksterne parter – kunder, praktiksteder, leverandører mv.

Opgaver i jobfunktionen som værkstedsassistent:
• Som assistent på værkstedet har man ansvar for en særlig
beskreven opgave tilknyttet værkstedet.
• Assistenter deltager i pædagogiske dage efter aftale.
• Assistenter varetager aftalte opgaver på værkstedet i tilfælde
af værkstedslederens fravær.
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PGU er fortsat noget nyt – og du
skal være med til at udvikle det!
I den første pixibog skrev vi, at FGU er i
en opbygningsfase og indholdsmæssigt også i en udviklingsfase – også
når det gælder værkstedsundervisningen. Vi er nået langt siden august
2019, men det gælder fortsat. Vi er
ikke i mål med ambitionen om at alle
elever skal møde dansk og matematik – også i værkstedsarbejdet – og at
der generelt skal være en stærkere
kobling mellem teori og praksis. Det
betyder, at du som faglærer skal være
skarp på at tænke teorien med i det
praktiske arbejde – såvel dansk- og
matematikelementer, men også den
fag-faglige teori. Og det betyder, at
du skal åbne værkstedet og arbejdet
op for almenlæreren, og finde ind i
et godt samarbejde om eleverne på
værkstedet. Det er alt sammen lettere sagt end gjort, og derfor er det
et længere udviklingsarbejde, der kun
lykkes, hvis du som faglærer tager del i
arbejdet med al din erfaring og faglighed! Både arbejdet med at udvikle din
værkstedspraksis, samt også bredere
at udvikle en ny pædagogik i fællesskab med dine kollegaer og ledelsen.
Det arbejde håber vi, du vil kaste al din
faglighed og kreativitet ind i og med
et åbent og nysgerrigt sind.
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ErhvervsGrundUddannelse
(EGU) - Rammer og indhold
På EGU er fagligheden ligesom PGU knyttet til de faglige temaer. Men forløbet for eleven er anderledes, idet eleven arbejder
på en virksomhed, og derigennem lærer faget osv. Grundlaget
herfor er en aftalebaseret praktik (jf. bilag 1 i Bekendtgørelse
om FGU). Eleven er altså i hovedparten af sit FGU-forløb på en
virksomhed, men forløbet er vores ansvar som institution, og
derfor er en EGU-vejleder i løbende og tæt kontakt med virksomhed og elev gennem hele forløbet. I og med eleven på EGU
primært er på en virksomhed, er der ikke et grundskema for
EGU. Der kan være omstændigheder, der gør, at en EGU-elev
i en periode skal i værkstedsskolepraktik på et PGU-værksted.

Skoleforløb i EGU
Ca. 1/3 af EGU-elevens forløb er skole, og skole kan være flere ting.
Det kan være dansk og matematikundervisning, det kan være
certifikater mv., herunder AMU-forløb, og det kan også være højskoleforløb (sidstnævnte er kun en mulighed for EGU-sporet).
Skoleelementer kan foregå flere steder, såvel på FGU-institutionen som andre institutioner. Hvilke dele og hvorhenne vil være
individuelt og i henhold til elevens forløbsplan.

Jobfunktioner som
EGU-vejleder på FGU Syd- og Vestsjælland

De yderligere opgaver, der ligger i EGU-vejledningen er:
• Vejleder for EGU-elever, for elevens faglige, personlige og sociale udvikling og trivsel.
• Vejlede elever, forældre, virksomheder, medarbejdere fra andre uddannelsesinstitutioner samt andre aktører omkring
EGU og mulighederne herunder.
• Kontakt til virksomheder (omfanget af den opgave er forskellig, alt efter om kommunen har opgaven at finde praktikpladser, eller om vi har den. Det afhænger af vores aftale med den
enkelte kommune).
• Finde samt booke skoleforløb på diverse uddannelsesinstitutioner.
• Overblik over elevernes deltagelse i undervisning udenfor
FGU-institutionen.
• Beskrivelser til KUI ved afbrudte EGU-forløb.
• Overenskomstoverblik.

”Jeg fik
motivationen
til at stå op om
morgenen”
Mathias, 17 år

EGU er fortsat noget nyt
– og du skal være med til at udvikle det!
I den første pixibog skrev vi, at FGU er i en opbygningsfase og
indholdsmæssigt også i en udviklingsfase – også når det gælder
EGU-forløbene. Måske er EGU det spor, der i størst omfang viderefører den eksisterende EGU, og uden så mange ændringer. I det
første halve år har vi haft ganske få EGU-elever, men det forventer
vi vil ændre sig – dels fordi der (forhåbentlig) vil komme større
opmærksomhed på mulighederne, som EGU tilbyder de unge.
Dels fordi nogle af vores PGU- og AGU-elever kan profitere af at
skifte til EGU-sporet. Så der er fortsat meget, der skal udvikles
på EGU-sporet, og det kan kun lykkes, hvis du som EGU-vejleder
bidrager med al din erfaring og faglighed. Det arbejde håber vi,
du vil kaste al din faglighed og kreativitet ind i og med et åbent
og nysgerrigt sind.

Opgaven med at vejlede EGU er meget på linje med vejlederopgaverne i øvrigt, og derfor henvises også til kapitlet vejledning samt
jobfunktionerne beskrevet der. Og derfor er EGU-vejledningen
som regel en del-opgave blandt en eller flere af skolens vejledere.
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Vejledning
FGU er en forberedende uddannelse, og vores
elever er af forskellige grunde ikke klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse
eller at være i beskæftigelse. Selvom alle elever
hos os har en retning på deres forløb (målet i uddannelsesplanen) er det forskelligt i hvilken grad
eleverne er afklaret om, hvad det pågældende mål
egentlig indebærer og kræver. Det kan de blive
klogere på, mens de går hos os.
Både vores elevgruppe og vores rolle i uddannelsessystemet gør, at vejledning er en vigtig del af vores
arbejde med de unge.
Vejledning er et bredt felt, der omfatter tre elementer:
• Formelt tilrettelagt uddannelses- og erhvervsvejledning.
• Daglig vejledning og rådgivning i form af samtaler, der foregår integreret i de sociale og arbejdsmæssige processer.
• De fast tilrettelagte forløbsplanssamtaler, der
sikrer en løbende evaluering og evt. justering af
elevens forløb.
Vejledning er altså også noget, almenlærere og faglærere skal praktisere på daglig basis, samt være sig
bevidst er en del af opgaven; nemlig i den samtale,
der er med eleverne omkring undervisningen. På
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Vejledning

værkstedssprog er det ’snakken over høvlebænken’, og det er en
meget vigtig del af vejledningsopgaven.
Til andre dele af vejledningsopgaven har vi vejledere ansat på alle
skoler, og vejledernes kerneopgave er at have snor i alle elevers forløb og retning. Det er konkret at være med i forløbsplanssamtaler,
samt at have samtaler og forløb med elever derudover, såfremt
der er behov for det. Ydermere er det vejled-ernes opgave at have
en tæt kontakt med KUI om eleverne og deres forløb.

•
•
•

Jobfunktioner som vejleder på FGU Syd- og Vestsjælland
Nedenstående liste over jobfunktioner er et forsøg på at skitsere
nogle af de væsentlige funktioner og ansvarsområder, der hører
under vejlederen. I og med vi starter en ny uddannelse op, skal du
som vejleder indstille dig på at være fleksibel i forhold til opgaver
og skemaer. Listen er at betragte som generel.
Opgaver i jobfunktionen som vejleder:
• Er i samarbejde med værkstedsleder og -assistenter samt
holdleder og faglærere ansvarlig for elevens forløb frem imod
videre uddannelse eller beskæftigelse, og dermed for elevens
faglige, personlige og sociale udvikling og trivsel.
• Sparringspartner og rådgiver for værkstedets og holdets lærere og assistenter; fx ved tvivlsspørgsmål, konflikthåndtering
eller svære samtaler.
• Varetager indslusningssamtaler på alle elever tilknyttet værkstedet inden for elevens første 14 dage.
• Være ajourført omkring elevens forløbsplan, handleplan og
situation, der har indflydelse herpå, og opdatering af elevens

Vejledning

•

•
•
•
•
•

elektroniske forløbsplan. Herunder indhentning og upload af
nødvendig dokumentation.
Deltager minimum hver 3.måned ved de månedlige forløbsplansamtaler, og er ansvarlig for at sikre, at samtalen dokumenteres i elevens elektroniske forløbsplan.
I samarbejde med værkstedets og holdets ansatte at hjælpe
eleven til at finde erhvervstrænings-praktikplads, sende aftalebrev, indhente evaluering og ajourføre forløbsplanen.
Medansvarlig for at eleven tilbydes kombinationsforløb. Hertil
at udfylde relevant dokumentation. Under kombinationsforløb er vejleder i dialog med uddannelsesinstitution for at sikre
et godt forløb og dertil hørende overgang til uddannelse.
Ansvarlig for udslusning af elever til uddannelse, beskæftigelse eller anden instans. Det sikres, at eleven er opnoteret til
uddannelse rettidigt. Hertil udfærdiges relevant dokumentation. Herunder udfærdigelse af STU-indstillinger. Kompetencebevis udfærdiges ved udslusning.
Afholde netværksmøder ved behov.
Fremsende skriftligt forløbsbeskrivelse ved udslusning til andet end uddannelse eller beskæftigelse. Beskrivelsen udfærdiges primært via skabelon.
Have kontakt til Jobcenter, sagsbehandler, psykolog, KUI, forældre eller andre eksterne samarbejdspartnere i udfærdigelse
af handleplan/forløbsplan for eleven. Inkl. eventuel skriftlighed
forbundet hermed.
Forestå planlægning og evaluering af afsøgningsforløb.
Udfærdige underretninger til kommunen.
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Om fremmøde og fravær
Vores kerneopgave på FGU er at gøre vores elever klar til at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelse og/eller klar til
at varetage arbejde på ordinære vilkår. Begge dele forudsætter, at man er i stand til at møde stabilt. Det er bare én grund
til, at styrkelse af elevernes fremmøde også er en kerneopgave
på FGU! At arbejde med at styrke elevernes fremmøde er bl.a.
at være klar og tydelig i håndtering af fravær. Vi har i FGU Sydog Vestsjælland fælles retningslinjer for fremmøde og fravær:

Sygemelding:
Elever skal sygemelde sig om morgenen, og det skal gøres til
vedkommendes værkstedsleder eller holdleder. Det skal gøres via
telefon. Hvis eleven ikke kan få fat på sin værkstedsleder/holdleder, kan eleven skrive en besked med ønsket om at blive ringet
op. Beskeden skal skrives inden for den tidsfrist eleven har ift. at
kunne sygemelde sig. Tidsramme og telefonnummer oplyses til
eleven ved indskrivning.

Registrering af fremmøde
Eleverne noterer selv deres tilstedeværelse om morgenen, og
holdleder/værkstedsleder bekræfter. Indtil forløbsplanssystemet
er på plads, sker det via arbejdsseddel/indberetningsseddel, som
bliver udleveret fra den lokale administration hver 14. dag.
Indtil forløbsplanssystem er på plads, leverer holdleder/værkstedsleder fremmødeoversigt til skolens administration fredag i
lige uger.
Elever, der ikke er mødt (og ikke har sygemeldt sig):
• Holdleder/værkstedsleder kontakter eleven om morgenen/
formiddagen.
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•
•
•
•

Udslusning

På hold med flere lærere, kører den ene på hjemmebesøg.
Holdleder/værkstedsleder giver besked til vejleder, hvis det
ikke er muligt at kontakte eleven selv.
Vejleder kører på hjemmebesøg.
Uformel samtale/samtaler med eleven om fremmøde.

Alle elever på FGU har en uddannelsesplan og forløbsplan, der er rettet mod noget, der ligger efter
forløbet hos os. De fleste af vores elever skal videre
i uddannelse og andre skal videre i beskæftigelse; vores kerneopgave er at gøre dem klar til det
– fagligt, personligt og socialt. Udslusning er en
meget vigtig del af den opgave! Det er af meget
stor betydning for elevens chancer udi fastholdelse og gennemførelse af videre uddannelse, at
fx den modtagende institution er klar til at tage
imod eleven, samt at eleven er tryg i overgangen
til det nye. Det er vores opgave som institution at
tage vare på de ting.

Ved gentagne udfordringer:
• Indkaldt samtale mellem lærer, elev og vejleder om fremmøde.
• (Hvis det ikke bedres) Der indkaldes til møde, hvor netværk
og KUI deltager.
• Mødet skal munde ud i klar handleplan med opfølgning og
evaluering.
Generelt om proceduren:
• Dokumentation af observationer, samtaler, progression mv.
skal noteres i elevens forløbsplan (pt. i Nordplaner).
• KUI skal informeres og medinddrages undervejs! Og IKKE
først efter eleven er faldet fra. Det springende punkt er, om
elevens fremmøde anses som problematisk ift. fastholdelse,
samt om eleven har vanskeligt ved at følge uddannelsesplan/
forløbsplan samt ved at leve op til krav i disse.
• Ved eventuel udslusning NÅR ALT ANDET ER GJORT, skal der
udfærdiges forløbsbeskrivelse.

Udslusning generelt
Al opgørelse om udslusning skal foregå via Ungedatabasen. Udslusning er et fælles ansvar på skolen,
dvs. lærer og vejleder er fælles ansvarlig for udslusning af elever til uddannelse, beskæftigelse eller til
andet tilbud. Lærerens opgave er generelt henover
forløbet at have elevens mål med FGU for øje, samt
sikre progression i forløbet, således at eleven bliver
klar til det, han eller hun skal i gang med efterfølgende. Den overordnede drøftelse af forløbet sker
ved forløbsplansamtalerne, og her vurderer læreren
og vejlederen i fællesskab med eleven, hvornår og
hvordan overgang til uddannelse bedst sker (fx via

Der kan selvfølgelig være gode grunde til, at proceduren i en periode er ændret for et hold, et værksted eller en skole. Dette gælder ikke mindst i den første tid, hvor rammer og muligheder ikke
er helt ens på vores fire skoler. Men afvigelser fra ovst. skal være
aftalt med skolelederen samt noteret ned af denne.

Om fremmøde og fravær

Udslusning

kombinationsforløb). Vejlederens opgaver derudover er at varetage de praktiske dele af udslusningen, dvs. sikre at eleven er tilmeldt uddannelse rettidigt, etablere evt. overgangs-kombinationsforløb
(herunder være i dialog med uddannelsesinstitutionen for at sikre et godt forløb og dertil hørende overgang til uddannelse) samt udfærdige kompetencebevis og eventuelle øvrige beviser, som overrækkes
ved udslusning. I FGU Syd- og Vestsjælland lægger
vi vægt på et tæt samarbejde med den modtagende institution omkring elevens overgang, og det
indebærer også at udfærdige relevant dokumentation, samt efter behov at afholde netværksmøde
omkring overgangen.

Når uddannelsesplanen ikke gennemføres
Såfremt uddannelsesplanen ikke kan gennemføres, skal vi altid tage kontakt til KUI. Det aftales i
den konkrete sag, hvad der videre skal ske, hvorvidt
der holdes netværksmøde eller tilsvarende, samt
hvem der nu overtager forpligtigelserne. Der må
ikke finde udslusning sted fra FGU Syd- og Vestsjælland, hvor der ikke er en modtager af den unge,
der tager ansvar for den videre indsats. FGU vil ved
enhver udslusning af denne karakter skriftligt fremsende forløbsbeskrivelse til KUI, samt evt. til andet
tilbud i kommunen.
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Bilag: Fælles grundmodel for FGU Syd- og Vestsjælland

Kunde og kundes målgruppe

Ungdomsuddannelse

Kunde og kundes målgruppe

Ungdomsuddannelse

Faglighed

Dansk
Beskæftligelse

Beskæftligelse

Matematik

Matematik
Erhvervstræning

Erhvervstræning

Produktion
PGU grundmodel

Kombinationsforløb - eksterne
AMU

Almene fag

EUD

Identitet og medborgerskab

Privatøkonomi

PASE
Arbejdspladslære

Samarbejdslære

AMU

Undervisnings- og arbejdsformer
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Almene fag

EUD

Identitet og medborgerskab

Privatøkonomi

Samspil til fagligt
tema(er)

Projekt, produktions, event

Kombinationsforløb - eksterne

SPS/OBU/IT
Erhvervslære

Praksis
AGU grundmodel

PASE
Arbejdspladslære

Samarbejdslære

SPS/OBU/IT
Erhvervslære
Samspil til fagligt
tema(er)

Undervisnings- og arbejdsformer

Redskaber, værktøj, materialer

Redskaber, værktøj, materialer
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Dansk

Bilag: Fælles grundmodel for FGU Syd- og Vestsjælland
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Find os

Kontakt

FGU Korsør
Norvangen 15, 4220 Korsør

FGU Syd- og Vestsjælland
fgu@fgusv.dk

FGU Slagelse
Ottestrup 9, 4200 Slagelse

Gert Møller
Direktør
+45 2022 9909
gmo@fgusv.dk

FGU Næstved
Ålestokvej 5, 4700 Næstved
FGU Vordingborg
Langøvej 6, 4760 Vordingborg

www

fgusv

fgusv

fgusv.dk

Lise Dahl-Meyer
Økonomi- og administrationschef
Mobil: 2533 1933
ldm@fgusv.dk
Michael Bjergsø
Kvalitets- og udviklingschef
+45 2984 1019
mib@fgusv.dk

