
Flere glade unge  
– som vil! 
Hvad vil du gerne?
FGU Syd- og Vestsjælland  
– en anden vej for unge til job, uddannelse og et godt liv.

FGU betyder forberedende grunduddannelse, og er et tilbud  
for unge under 25 år, der har brug for en anden vej  
til uddannelse, job og et godt liv.



Velkommen til FGU Syd og 
Vestsjælland (FGU SV), som har 
skoler i Korsør, Næstved, Slagelse og 
Vordingborg. 

På FGU SV gør vi op med, at undervisning kun 
skal foregå skoleagtigt ved at sidde stille, læse 
bøger, skrive opgaver og høre på en lærer. Vores 
udgangspunkt er, at der er mange måder at lære 
på. 

Hos FGU SV arbejder vi også ud fra, at alle unge er 
forskellige. Der er forskel på, hvad man kan, vil og 
hvor man er i livet. Pointen er, at den ene måde at 
lære på ikke er bedre end den anden – det handler 
om at finde den måde, der passer bedst til dig. 
Vores slogan er: ”Alle kan blive gode til noget. Det 
handler om at finde ud af hvad, og så gøre noget 
ved det”. 

Når du vælger at uddanne dig her på FGU SV,  
kommer du til at lære på en meget mere 
praktisk måde, end du kender fra folkeskolen 
eller andre ungdomsuddannelser. Det betyder, 

at du får en dagligdag på et af vores værksteder 
eller vores almene hold, hvor du lærer ved at 
arbejde med rigtige og praktiske opgaver.  Det 
kan være for rigtige kunder, eller noget der er 
anvendelsesorienteret.

Du får mulighed for at lære et håndværk 
fra bunden, samt skolefag som dansk, IT og 
matematik, når det er nødvendigt for at kunne 
løse den konkrete opgave. Vi lærer forskelligt, og 
derfor tilbyder vi også hold, der er mere boglige og 
kan være målrettet HF og EUX.

I denne brochure kan du se mere om vores fire 
skoler og om den hverdag, du vil blive en del af i 
enten Korsør, Næstved, Slagelse eller Vordingborg. 
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SÅDAN KOMMER DU I GANG PÅ ET FGU 
Du kan begynde på FGU direkte efter 9. eller 10. 
klasse. Det skal ske efter aftale med din vejleder i 
kommunen og i samarbejde med dine forældre.

Du kan også begynde på FGU, hvis du har været i 
gang med en ungdomsuddannelse, som du ikke 
har gennemført, eller i en periode har arbejdet 
eller måske noget helt tredje. I alle tilfælde skal du 
snakke med din vejleder i kommunen. 

Hvis du er fyldt 25 år, kan du i særlige tilfælde 
begynde på FGU. Det kræver, at din vejleder i 
kommunen vurderer, at FGU er det rette tilbud til 
dig, og at du er indforstået hermed.

Der er ingen adgangskrav til FGU. Men for at 
du kan blive optaget på FGU, skal du og din 
vejleder i kommunen i fællesskab vurdere, 
at FGU er det rigtige for dig. Det hedder en 
målgruppevurdering.

Sammen laver I en uddannelsesplan, som 
beskriver, hvordan du opnår de mål, du 
har om uddannelse eller job. 
Uddannelsesplanen er 
samtidig en aftale mellem 
dig og den kommune, du 
bor i.

Når du er begyndt på 
en af skolerne på FGU 
SV, er den første måned 
en slags introduktion, 
hvor vi lærer hinanden 
bedre at kende. Derefter 
evaluerer vi sammen 
med dig, hvordan du 
er faldet til, om du er på 
det rette værksted eller 
hold, samt hvordan vi bedst 
tilrettelægger dit forløb på 
FGU SV. 
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PGU EGU
ALMEN GRUND - 
UDDANNELSE 
…er til dig, der vil arbejde 
praktisk med det boglige og 
gerne vil forbedre dig i et eller 
flere boglige fag for at søge ind 
på en ungdomsuddannelse, 
fx erhvervsskole eller hf. På 
AGU kan du få undervisning 
i bl.a. dansk, dansk som 
andetsprog, matematik, engelsk, 
samfundsfag og naturfag. Vi 
arbejder med, hvordan man kan 
bruge den teoretiske viden til at 
løse konkrete problemstillinger 
i virkeligheden. Du kan også 
komme i erhvervstræning i en 
lokal virksomhed.

PRODUKTIONSGRUND-
UDDANNELSE 
… er til dig, der kan lide praktisk 
arbejde, men også gerne vil 
forbedre dansk og matematik. 
Undervisningen foregår på et 
af skolens værksteder, hvor du 
fx kan arbejde med at lave mad 
i et køkken, bygge ting på et 
træværksted, producere video 
på et medieværksted og meget 
mere. Du får også undervisning i 
fag som dansk og matematik, og 
kan komme i erhvervstræning i 
en lokal virksomhed. 

ERHVERVSGRUND- 
UDDANNELSE
…er til dig, der gerne vil være 
en del  af dagligdagen på en 
almindelig arbejdsplads. Du 
kan fx komme i praktik i en 
butik, på et smedeværksted, 
eller et landbrug. EGU skifter 
mellem virksomhedspraktik 
og skoleforløb, hvor du får 
undervisning, der er relevant 
for din praktik. Derudover kan 
du kombinere dit EGU-forløb  
med elementer fra andre 
ungdomsuddannelser og 
arbejdsmarkedsuddannelser  
eller ophold på en højskole.

EN UDDANNELSE DER PASSER TIL DIG – IKKE OMVENDT
På FGU SV er uddannelsen tilrettelagt, så den 
passer til den enkelte elev. Det vil sige, at din 
uddannelse indrettes efter, hvem du er både 
fagligt og socialt, hvad du drømmer om og dine 
fremtidsplaner. Du kan altså begynde og afslutte 
på det niveau, der passer til dig.

Sammen bygger vi det bedste forløb for dig, 
og mens du uddanner dig, taler vi løbende om, 
hvordan det går, og om der er noget, som skal 

justeres. Det betyder altså ikke noget, om dit 
faglige niveau svarer til 5. klasse i folkeskolen, 2. 
år på et gymnasium, om du er ordblind eller på 
andre måder udfordret. På FGU SV møder vi dig, 
hvor du er. Det vigtigste er, at du finder, det du 
drømmer om nu og i fremtiden.  

Det er ikke et krav, at du gennemfører FGU på en 
bestemt tid. Men som udgangspunkt kan du ikke 
gå på FGU SV i mere end to år. 

TRE UDDANNELSESSPOR 
Uddannelsen på FGU SV har tre 
uddannelsesspor AGU, PGU og EGU. Du kan 
læse mere om de tre spor nedenfor. 

De fleste unge starter på FGU SV i august 
eller januar, men vi har løbende optagelse, 
så du kan altså begynde på FGU SV, når det 
passer dig.

AGU
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DIN SKOLEDAG 
På FGU SV går du i skole 31 timer om ugen. 
Skoledagen begynder kl. 8.00 og slutter kl. 15.00 
mandag, tirsdag og onsdag, kl. 14.00 torsdag 
og kl. 12.00 fredag. På alle skoler er der hver dag 
morgensamling på dit hold og gratis frokost, som 
eleverne i vores køkkener tilbereder. 

Efter skoletid har vi ofte aktiviteter, du kan deltage 
i, som musik, gaming, café, spil eller andet. Vi har 
også tilbud om aktiviteter i sommerferien. Hvis 
vores elever har gode ideer til aktiviteter, vil vi så 
vidt muligt støtte op om det. Derfor er der også 
forskel på, hvilke aktiviteter der er på de enkelte 
skoler. 

LØN, SKOLEYDELSE OG RABAT PÅ TRANSPORT 
På FGU modtager du enten skoleydelse eller løn. 
Hvis du går på EGU og er i praktik, får du løn fra 
arbejdsgiveren, ellers får du skoleydelse. Du får 
løn for fremmødte dage og for dage med lovligt 
fravær. Det er for eksempel lovligt fravær, hvis 
du er syg. Når du går på FGU, kan du få rabat på 
offentlig transport med et ungdomskort. 

Skoleydelsen får du efter følgende satser pr. uge 
(niveau pr. juni 2021). Beløbet er før skat: 

 ■ 18-25 år og udeboende: kr. 1.543
 ■ 18-25 år og hjemmeboende: kr. 665
 ■ under 18 år: kr. 383
 ■ forsørgertillæg og enlig: kr. 1.493
 ■ forsørgertillæg og ikke enlig: kr. 597
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ê
ORDBLINDE- 
UNDERVISNING (OBU) 
Er du udfordret med ordblindhed tilbyder 
alle skoler både hjælp og hjælpemidler. På 
FGU SV går elever med ordblindhed ikke på 
særlige hold, men støttes i at deltage i den 
almindelige undervisning på lige fod med 
andre unge. Vi hjælper med undervisnings-
programmer og ordblindeundervisere, 
som kan deltage i undervisningen, når du 
har brug for det. Derudover får du hjælp til 
alt det praktiske med at oprette skolemail, 
unilogin etc. 

ê
EGU 
På erhvervsgrunduddannelsen er du hovedparten 
af din tid i en privat eller offentlig virksomhed. Det 
kan være som her i Rema 1000, Korsør. Skoleforløbet 
tilpasses altid individuelt og kan bestå af fx dansk, 
matematik, eller et truckcertifikat. Din uddannelse 
tilrettelægges sammen med din virksomhed og din 
FGU-skole. Du får løn fra praktikpladsen, når du er i 
virksomheden og skoleydelse, når du er på skole.
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ç
FÆLLESSPISNING 
Eleverne spiser sammen hver dag. 
Måltidet er en samling for alle, hvor der 
kan gives fælles beskeder. Maden laves 
af eleverne i skolernes køkken. 

è
VEJLEDNING 

Alle elever har løbende samtaler med deres 
lærer og vejleder på skolen om, hvordan 

uddannelsesforløbet går. Her er en samtale 
med en elev på Sport og Adventure linjen 

fra skolen i Korsør. 

ç
FJERNUNDERVISNING 
Alle skoler tilbyder forløb med 
fjernundervisning, hvor det er muligt 
at være tilknyttet et enkelt eller 
flere fag. Her er der morgenmøde 
online med elever, som modtager 
fjernundervisning i dansk, engelsk og 
PASE, som dækker over privatøkonomi, 
arbejdspladslære, samarbejdslære og 
erhvervslære. På billedet undervises 
eleverne i engelsk, hvor emnet er Irland.
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Skoler i Korsør, 
Næstved, Slagelse 
og Vordingborg
FGU SV består af fire skoler i Korsør, Næstved, Slagelse og 
Vordingborg. Alle fire skoler tilbyder forløb indenfor sporene 
AGU, PGU og EGU. På de næste sider kan du læse mere om 
aktiviteterne på de fire skoler.
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I FGU SV udvikler vi løbende på ind-
holdet i vores uddannelser, og derfor 
kan der være uddannelser og aktivi-
teter på vores skoler, som ikke er be-
skrevet i denne folder – og omvendt.

På FGU SV sænker vi ikke barren for dine drømme og 
det du vil med dit liv.  I stedet f inder vi sammen andre 
veje til at komme over. Det virkede for højdespringeren 
Dick Fosbury, som satte ny verdensrekord i 1968 ved 
OL i Mexico – ved at vælge en anden vej over barren.  
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KORSØR

BYGNINGSMALER 
På malerværkstedet lærer eleverne om 
farver, maling og de grundlæggende 
teknikker i malerfaget. Eleverne hjælper 
med det daglige vedligehold af skolens 
bygninger og løser også maleropgaver for 
eksterne kunder. Værkstedet er en forbe-
redelse til og tager afsæt i faget Bygnings-
maler. Værkstedet er godkendt til lærlin-
ge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

 ■ METAL 
 ■ BYG OG ANLÆG  
 ■ SPORT OG ADVENTURE 
 ■ PÆDAGOGIK OG NATUR  
 ■ MAD OG ERNÆRING 
 ■ BYGNINGSMALER 
 ■ KUNSTNERISK PRODUKTION OG HANDEL
 ■ KOMMUNIKATION OG MEDIER
 ■ VÆRFTET 
 ■ MUSIK 
 ■ RENGØRING OG SERVICE 
 ■ AGU ERHVERV / KULTUR OG SPROG 
 ■ AGU ERHVERV / HANDEL OG SERVICE 
 ■ AGU STUDIE 
 ■ EGU 
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METAL 
På metalværkstedet tager undervisningen af ele-
verne udgangspunkt i de grundlæggende ele-
menter i uddannelsen til klejnsmed. Eksempler 
på produkter kan være vinreoler, trapper eller en 
bådvogn. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU 
baseret erhvervsuddannelse). 

MUSIK 
På Musikværkstedet lærer eleverne at spille 
musik, men derudover også en række an-
dre funktioner i relation til musisk produk-
tion, som hvordan man afvikler koncerter, 
opsætning af scener, lyd og lyssætning, 
livestreaming, video etc. Derudover under-
viser eleverne folkeskoleklasser i musik og 
afholder events og temauger på folkeskoler 
om musik. Værkstedet er godkendt til lær-
linge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

AGU STUDIE 
AGU er for elever målrettet 
gymnasial uddannelse, fx hf 
eller EUX. Eleverne arbejder 
praktisk med de almene fag, 
bl.a. ved at skrive nyheder til 
FGU Korsørs hjemmeside. 
Undervisningen er hovedsa-
geligt på D-niveau, og i hele 
fagpakken (dansk, matema-
tik, engelsk, samfundsfag, 
naturfag). 

PÆDAGOGIK OG NATUR 
Et værksted i naturen - Kløverhaven - hvor eleverne 
er en del af et tilbud til områdets institutioner. Der 
tilbydes en række aktiviteter 
som fx at plante urter, gå på 
opdagelse i krible-krable-ha-
ver, klappe og passe havens 
dyr. Eleverne på værkste-
det står for at planlægge og 
gennemføre de forskellige 
events. 

KUNSTNERISK 
PRODUKTION OG HANDEL
På værkstedet Kunstnerisk Produktion og Handel 
producerer eleverne brugskunst, der sælges på 
forskellige markeder og i egen butik. Der arbejdes 
med syning, ler, glasarbejde, indretning og blom-
sterbinding.
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SPORT OG 
ADVENTURE
Elever lærer om træning 
gennem praktiske trænings-
opgaver og planlægger der-
udover udendørsaktiviteter 
med skoleklasser, tilbyder cy-
keltaxi til ældre etc.

AGU ERHVERV /  
HANDEL OG SERVICE 
Værkstedet tager udgangspunkt i drift af egen 
café. Mens du i praksis arbejder i caféen, lærer du 
om iværksætteri, virksomhedsdrift, handel og ser-
vice. Undervisningsniveauet i de almene fag er ge-
nerelt på G-niveau.

MAD OG ERNÆRING 
På værkstedet får eleverne et grundlæggende kend-
skab til uddannelserne Ernæringsassistent og Gastro-
nomiassistent. Eleverne planlægger og tilbereder den 
daglige frokost til elever og personale på FGU SV og la-
ver derudover mad ud af huset og står for forplejning 
til møder, receptioner etc. i huset. De skal også levere 
mad, kager etc. til den kommende FGU-Cafe. Værkste-
det er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsud-
dannelse).

EGU 
I Korsør og Slagelse tilbyder vi 
EGU-forløb, som tilrettelæg-
ges ud fra skolens fagområder 
og de unges ønsker og mu-
ligheder. Vi har forløb i gang 
indenfor Entreprenørservice, 
Ejendomsservice, Pædagogik 
og Omsorg, Sundheds & Socialområdet, Butiksområdet, 
Klub & Fritidsområdet, Landbrugsområdet, Transport-
området, Tag & Fliserens, Byg & Anlægsområdet. Du 
kan begynde på EGU direkte, men typisk vil et EGU-for-
løb ligge i forlængelse af en opstart på et af vores værk-
steder.
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BYG OG ANLÆG 
Eleverne bliver klar til en erhvervsuddannelse in-
denfor Bygge og Anlæg ved at løse opgaver på et 
tømrerværksted og er derudover med til at renove-
re og ombygge bygninger. Udover tømreropgaver 
løses også opgaver indenfor ejendomsservice og 
anlægsopgaver. Værkstedet er godkendt til lærlin-
ge (FGU baseret erhvervsuddannelse).

VÆRFTET 
På værftet får eleverne mulighed for at 
prøve kræfter med uddannelsen til både-
bygger og skibstømrer og snedkerarbej-
de. En del af arbejdet på værftet handler 
om at restaurere historiske træskibe , og 
du får mulighed for at komme ud og sejle. 
Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU 
baseret erhvervsuddannelse).

AGU ERHVERV /  
KULTUR OG SPROG 
Undervisningen tager udgangs-
punkt i praksis inden for omsorg 
og sundhed. Her er fokus på kul-
tur, medborgerskab og sprog. 
På Kultur og sprog undervises 
bl.a. i dansk som andetsprog, og 
undervisningsniveauet er gene-
relt på G-niveau.

RENGØRING 
OG SERVICE 
På værkstedet arbejder elever med op-
gaver målrettet erhvervsuddannelsen 
Serviceassistent. Det indebærer ar-
bejdsopgaver indenfor rengøring, bord-
dækning, håndtering af arbejdstøj (logi-
stik og vask) samt postomdeling.

KOMMUNIKATION 
OG MEDIER
Arbejdet omfatter kundekontakt, 
prodution af printopgaver og tryk-
sager. Derudover prøver eleverne 
kræfter med hjemmesider, foto-
grafering, billedredigering etc. 
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NÆSTVED
 ■ KUNSTNERISK PRODUKTION 
 ■ OMSORG OG SUNDHED 
 ■ SKOV OG GARTNERI 
 ■ HANDEL OG KUNDESERVICE 
 ■ EJENDOMSSERVICE
 ■ TØMRER
 ■ MAD OG ERNÆRING
 ■ METAL OG MOTOR 
 ■ IT SUPPORT 
 ■ AGU ERHVERV / SPROG 
 ■ AGU ERHVERV / REDAKTIONEN 
 ■ AGU STUDIE 
 ■ EGU 

AGU ERHVERV / 
REDAKTION  
På AGU Erhverv er arbejdet med de alme-
ne fag knyttet til temaer, der arbejdes med 
i længere perioder. Temaet kan være en re-
daktion, der arbejder med nyheder og for-
midling af forskellige emner. Temaet kan 
også være friluftsliv, cykelværksted eller an-
dre praktiske temaer. Undervisningsniveau-
et i de almene fag er generelt på C-niveau. 
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OMSORG OG SUNDHED 
Et værksted der retter sig mod uddannelser til 
SOSU, PA og pædagogmedhjælper, hvor eleverne 
besøger daginstitutioner, hvor de fx laver 
ansigtsmaling på børnene eller besøger 
plejehjem og spiller banko med eller læ-
ser for de ældre. Eleverne har fx lavet et 
vendespil i gulvstørrelse, som kan bruges 
i børnehaver. 

EJENDOMSSERVICE
Eleverne er med til at vedligeholde skolen og står 
fx for skolens affaldssortering. Værkstedet udfører 
desuden en lang række forskellige opgaver for eks-
terne kunder. Værkstedet er godkendt til lærlinge 
(FGU baseret erhvervsuddannelse).

TØMRER 
Eleverne arbejder med forskellige tømrer- og sned-
keraktiviter, som produktion af shelters, bord- og 
bænkesæt mv. til kunder samt deltagelse i større 
og mindre byggeprojekter på skolen. Værkstedet 
er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsud-
dannelse).

KUNSTNERISK PRODUKTION 
Eleverne står for at lave kunsthåndværk, brugs-
kunst og dekorationer, som sælges på markeder 
eller i skolens butik, eller bruges som udsmykning 
på skolen. På servicedelen har eleverne ansvar for 
rengøring, lagerfunktion, tøjvask, opdækning til 
møder etc.
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MAD OG ERNÆRING
Den faste opgave i køkkenet er at lave mad til 
elever og medarbejdere på skolen hver dag. Der-
udover kan der bestilles mad i forbindelse med 
møder og arrangementer på skolen. Værkstedet 
er godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsud-
dannelse).

AGU STUDIE 
AGU er for elever målrettet gymnasial ud-
dannelse, fx hf eller EUX. Eleverne arbejder 
praktisk med de almene fag. Undervisnin-
gen er hovedsageligt på D-niveau, og i hele 
fagpakken (dansk, matematik, engelsk, sam-
fundsfag, naturfag).

IT SUPPORT 
Værkstedet varetager support på hele skolen for 
både elever og medarbejdere med alt indenfor it, 
telefoner etc. Eleverne har oprettet en help desk, 
hvor kunderne kan henvende sig med opgaver, 
som derefter fordeles på værkstedet. Værkstedet 

er godkendt til lærlin-
ge   (FGU baseret er-
hvervsuddannelse).

EGU 
I Næstved tilbyder vi EGU-forløb, som tilrette-
lægges ud fra skolens fagområder og de un-
ges ønsker og muligheder. Vi har forløb i gang 
inden for Anlægsgartner, Chauffør, Autolake-
rer, Tømrer og Ejendomsservice. Du kan påbe-
gynde EGU direkte, men typisk vil et EGU-for-
løb ligge i forlængelse af en opstart på et af 
vores værksteder.
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SKOV OG 
GARTNERI 
I gartneriet arbejder elever-
ne med produktion af potte-
planter og blomster, hugge 
brænde, producere pynte-
grønt og pasning af grønne 
arealer. 

HANDEL OG  
KUNDESERVICE
I Næstved er butikken placeret 
i forlængelse af drivhuset. Her 
hjælper eleverne med at drive en 
butik, med alt hvad det indebæ-
rer af beregning af avancer, gøre 
kasse op, pynte i butikken, betje-
ning af kunder etc.

METAL OG MOTOR 
Værkstedet fungerer som både smede- og auto-
værksted. Eleverne arbejder med forskellige sme-
deopgaver og vedligehold af skolens egne biler. 
Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU baseret 
erhvervsuddannelse).

AGU ERHVERV 
/ SPROG 
Her er der fokus på kultur, medbor-
gerskab og sprog. Eleverne arbejder 
praktisk og anvendelsesorienteret i 
projektforløb mm. På Sprog undervi-
ses bl.a. i dansk som andetsprog, og 
undervisningsniveauet er generelt 
på G-niveau.
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SLAGELSE
 ■ BYG BOLIG OG ANLÆG 
 ■ BYGNINGSMALER 
 ■ MAD OG ERNÆRING 
 ■ PÆDAGOGIK OG OMSORG 
 ■ GARTNERI 
 ■ KOMMUNIKATION OG MEDIER 
 ■ AGU ERHVERV / DSA 
 ■ AGU STUDIE
 ■ EGU

AGU ERHVERV 
/ DSA 
På Erhverv foregår under-
visningen hovedsageligt på 
G-niveau, og der udbydes 
dansk som andetsprog.
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KOMMUNIKATION OG MEDIER 
Eleverne hjælper fx med at producere printop-
gaver og tryksager for kunder. Arbejdet omfatter 
kundekontakt, print, hæfte, skære og pakning. 
Derudover prøver de kræfter med fotografering og 
billedredigering med photoshop og print på krus, 
tasker, musemåtter etc. 

BYG BOLIG OG ANLÆG 
Eleverne lærer om de grundlæggende 
bygningsmæssige håndværk. Værk-
stedet er også base for ejendomsser-
vice på skolen i Slagelse lige fra etab-
lering af en grussti, lægning af fliser og 
nye højbede til vedligehold af skolens 
bygninger. Værkstedet er godkendt til 
lærlinge (FGU baseret erhvervsuddan-
nelse). 

GARTNERI 
Eleverne lærer det grundlæggende om 
gartnerfaget som væksthusteknikker, ska-
dedyrsbekæmpelse, vanding, temperaturer 
og arbejdsmetoder i forbindelse med såning, be-
skæring etc. På skolen i Slagelse har vi fokus på 
mikrogrønt som fx karse og dyrker derudover to-
mater og vindruer til både salg og eget brug. Gart-
neriet driver også et plantehotel for planter, der 
ikke tåler nattefrost.
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EGU 
I Korsør og Slagelse tilbyder vi EGU-forløb, som til-
rettelægges ud fra skolens fagområder og de unges 
ønsker og muligheder. Vi har forløb i gang inden for 
Entreprenørservice, Ejendomsservice, Pædagogik 
og Omsorg, Sundheds- & Socialområdet, Butiksom-
rådet, Klub & Fritidsområdet, Landbrugsområdet, 
Transportområdet, Tag & Fliserens, Byg & Anlægs-
området. Du kan begynde på EGU direkte, men ty-
pisk vil et EGU-forløb ligge i forlængelse af en op-
start på et af vores værksteder.

BYGNINGSMALER 
Eleverne lærer de grundlæggende teknikker om 
maling og malerprodukter. Vi har opgaver som 
fuldspartel, opsætning af væv, tapet etc., og ele-
verne hjælper med det daglige vedligehold af sko-
len. Eleverne løser også maleropgaver for kunder. 

MAD OG ERNÆRING 
Eleverne laver mad til skolens lærere og ele-
ver og får på den måde kendskab til de grundlæg-
gende kundskaber i et professionelt køkken. Afde-
lingen i Slagelse er godkendt til at være læreplads 
for elever og har pt. en elev i lære. Udover frokost, 
hvor menuen i dag er mørbrad, bages der boller 
til morgenmad og laves mad til besøg og arran-
gementer på skolen. Værkstedet er godkendt til 
lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannelse).
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PÆDAGOGIK OG OMSORG 
Eleverne får kendskab til ældrepleje og børneha-
vepædagogik. Eleverne besøger ugentligt børne-
haver og plejehjem i området og får nogle gange 
også selv besøg. Der arbejdes med psykologi, ca-
ses om problemstillinger, livshistorier, og kreative 
ting, der kan bruges som aktivitet fx i en børne-
have.

AGU STUDIE
Undervisningen foregår hovedsageligt på G-ni-
veau. AGU Studie er for elever målrettet gymna-
sial uddannelse, fx hf eller EUX. Eleverne arbejder 
praktisk med de almene fag. Undervisningen er 
hovedsageligt på D-niveau, og i hele fagpakken 
(dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, natur-
fag).
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 ■ MAD OG ERNÆRING 
 ■ METAL
 ■ TØMRER 
 ■ IT-SUPPORT 
 ■ PÆDAGOGIK OG NATUR 
 ■ GARTNERI 
 ■ MOTOR OG MEKANIK 
 ■ EJENDOMSSERVICE
 ■ KUNSTNERISK PRODUKTION 

OG KULTURFORSTÅELSE 
 ■ AGU ERHVERV / DIA 
 ■ AGU ERHVERV 
 ■ AGU STUDIE 
 ■ EGU 

VORDINGBORG

IT-SUPPORT 
Eleverne varetager IT-support for 
lærere og elever på skolen i Vor-
dingborg, som omfatter opsætning 
og udskiftning af PC, telefoni, in-
ternet, mails etc.  Efter forløbet kan 
eleverne fx fortsætte på en uddan-
nelse til IT-supporter. Værkstedet er 
godkendt til lærlinge (FGU baseret 
erhvervsuddannelse).
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MAD OG ERNÆRING 
Eleverne tilbereder dagligt mad til elever 
og medarbejdere, og lærer på den måde 
de grundlæggende arbejdsgange og tek-
nikker i et køkken, fx anretning af en taller-
ken. Værkstedet står desuden for mad ud af 
huset, leverer mad til og er med til at drive 
caféen DGI Vandkunsten i Vordingborg, hvor 
elever på skift er i caféen. Køkkenet har sølvmærke 
i økologi. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU 
baseret erhvervsuddannelse). PÆDAGOGIK 

OG NATUR 
Under linjen Social og Sundhed forbereder elever-
ne sig til fx SOSU, pædagog eller PA-uddannelsen. 
På skolen i Vordingborg har man etableret uden-
dørs fitnessbaner og aktivitetsområder med fx 
bålplads, hvor områdets folkeskoler og børneha-
ver kan komme på besøg. Eleverne planlægger og 
gennemfører besøgene. SOSU-delen foregår på 
lokale ældrecentre. 

AGU ERHVERV 
På Erhverv foregår under-
visningen hovedsageligt på 
G-niveau. Vi arbejder prak-
tisk og helhedsorienteret 
med fag som dansk, mate-
matik, engelsk, PASE, sam-
fundsfag og 
naturfag. 

TØMRER 
På tømrerværkstedet får eleverne kendskab til de 
grundlæggende elementer af tømreruddannelsen 
som udover at bygge ting af træ, husbyggeri inde 
og ude etc. også handler om brug og vedligehold 
af maskiner og affaldshåndtering. Værkstedet er 
godkendt til lærlinge (FGU baseret erhvervsud-
dannelse).

MOTOR OG 
MEKANIK 
Her arbejder eleverne med at 
reparere biler for kunder og 
FGU SVs biler på alle fire sko-
ler. Derudover vedligeholdes 
andre maskiner som motor-
save, scootere etc. Værkste-
det forbereder eleverne til en 
uddannelse til fx mekaniker, 
og er også godkendt til lær-
linge  (FGU baseret erhvervs-
uddannelse).
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GARTNERI 
Gartneriet producerer og sælger årstidens blom-
ster, og eleverne arbejder med grundlæggende 
gartnerarbejde, bl.a. plante planter og blomster, 
lave stiklinger, arbejde med højbed, dyrkning af 
krydderurter og tomater, samt det tekniske ved-
ligehold af et gartneri. Forløbet er en forberedelse 
til en erhvervsuddannelse som fx gartner.

AGU 
ERHVERV / DIA 
DIA betyder Dansk I Alt, og der undervises gene-
relt på intro til G-niveau. Her udbydes Dansk som 
andetsprog, Identitet og Medborgerskab samt 
PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samar-
bejdslære og erhvervslære). På DIA foregår en del 
af undervisningen på et værksted gennem for-
skellige temaer.

EJENDOMSSERVICE
Her arbejder eleverne med vedligehold af skolens 
bygninger og udearealer. Et alsidigt værksted, 
hvor eleverne arbejder med maling, bygningsved-
ligehold og renovering.  Der løses også opgaver for 
kunder med havearbejde og anlægsgartneropga-
ver. Værkstedet er godkendt til lærlinge (FGU ba-
seret erhvervsuddannelse).

EGU 
I Vordingborg tilbyder vi EGU-forløb, som tilrette-
lægges ud fra skolens fagområder og de unges øn-
sker og muligheder. Vi har forløb i gang inden for 
landmand, entreprenør, tømrer og smed. Du kan 
påbegynde EGU direkte, men typisk vil et EGU-for-
løb ligge i forlængelse af en opstart på et af vores 
værksteder eller opstart efter en kommunal igang-
sat praktik.
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AGU STUDIE 
AGU er for elever målrettet gymnasial uddan-
nelse, fx hf eller EUX. Vi arbejder praktisk og hel-
hedsorienteret med fagene bl.a. gennem forskel-
lige temaer. Undervisningen er hovedsageligt på 
D-niveau, og i hele fagpakken (dansk, matematik, 
engelsk, samfundsfag, naturfag).

METAL
På værkstedet prøver eleverne de grund-
læggende elementer i smedehåndværket. 
Værkstedet laver forskellige opgaver til 
FGUs egne bygninger og bestillingsopga-
ver for kunder. Værkstedet er godkendt til 
lærlinge (FGU baseret erhvervsuddannel-
se).

KUNSTNERISK PRODUKTION 
OG KULTURFORSTÅELSE 
Eleverne arbejder bl.a. med kunsthåndværk, 
brugskunst og dekorationer, der sælges på mar-
keder, samt laver udsmykning på skolen. Eleverne 
deltager fx i vikingemarkeder, som de har skabt 
produktioner til. På servicedelen har eleverne an-
svar for tøjlager, tøjbestilling, tøjvask, samt rengø-
ringshjælp til rengøringsansatte.
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KORSØR NÆSTVED SLAGELSE VORDINGBORG

• PÆDAGOGIK OG NATUR

• SPORT OG ADVENTURE

• OMSORG OG SUNDHED • PÆDAGOGIK OG 
OMSORG

• PÆDAGOGIK OG  
NATUR

• HANDEL OG 
KUNDESERVICE

• KUNSTNERISK 
PRODUKTION OG 
HANDEL

• MUSIK

• KUNSTNERISK 
PRODUKTION

• KUNSTNERISK 
PRODUKTION OG 
KULTURFORSTÅELSE

• MAD OG ERNÆRING • MAD OG ERNÆRING • MAD OG ERNÆRING • MAD OG ERNÆRING

• SKOV OG GARTNERI • GARTNERI • GARTNERI

• BYG OG ANLÆG

• VÆRFTET

• BYGNINGSMALER

• RENGØRING OG 
SERVICE

• TØMRER

• EJENDOMSSERVICE

• BYGNINGSMALER

• BYG, BOLIG OG ANLÆG

• TØMRER

• EJENDOMSSERVICE

• KOMMUNIKATION OG 
MEDIER

• IT SUPPORT • KOMMUNIKATION OG 
MEDIER

• IT-SUPPORT

• METAL OG MOTOR • MOTOR OG MEKANIK

• METAL • METAL

• AGU - ERHVERV / 
HANDEL OG SERVICE

• AGU – ERHVERV / 
REDAKTIONEN 

• AGU – ERHVERV 

• AGU – ERHVERV / 
KULTUR OG SPROG

• AGU – ERHVERV / 
SPROG

• AGU – ERHVERV /  
DSA 

• AGU – ERHVERV /  
DIA 

• AGU – STUDIE • AGU – STUDIE • AGU – STUDIE • AGU –  STUDIE

• EGU • EGU • EGU • EGU

DET KAN DU PÅ FGU SV 
Prøv at krydse af, hvad du har mest lyst til lige nu.  
Måske viser det, hvilken af vores skoler, du ville passe bedst på.   

SE MERE OM FGU PÅ UDDANNELSESGUIDEN.DK

 
FGU Korsør, Norvangen 15, 4220 Korsør
FGU Næstved Ålestokvej 5, 4700 Næstved
FGU Slagelse, Ottestrupvej 9, 4200 Slagelse
FGU Vordingborg, Langøvej 6, 4760 Vordingborg

Tekst: Erichsen og Weier
Illustration: Anja Weier
Grafisk design: Pernille Granath
Foto: Carsten Lundager og FGU SV
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SÅDAN KOMMER DU I GANG – OG KOMMER VIDERE  
Som elev på FGU SV har du en plan, 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 job. Vores opgave er at gøre dig 
klar, til det du gerne vil.

Hvis du er i tvivl, om FGU SV er noget for dig, 
kan du prøve at gå på skolen i to uger. Det 
kalder vi et afsøgningsforløb. Her kan du snuse 

til de forskellige fagområder og få vurderet dine 
kompetencer (fx tidligere skolegang, arbejde og 
kurser).

Når du afslutter dit forløb hos os, støtter vi dig i 
overgangen til job eller uddannelse, så du trygt 
kan gå videre til det nye – og vi slipper dig ikke,  
før du er på din nye vej.
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Ring til os  
3043 0000

Se mere 
fgusv.dk

Skriv til os  
fgu@fgusv.dk


