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I august og januar starter alle elever som udgangspunkt direkte på hold. Ellers starter alle på Basis (gælder ikke Ishøj). Når der er plads, og det giver 

mening for eleven, kan eleven starte op på det hold, han eller hun ønsker. 

 

Albertslund – Teknologi, kommunikation og velfærd   

Spor Hold Kort beskrivelse PGU-niveau Almene fag og niveau Holdstørrelse Link 
AGU/
PGU 

 Sundhed og livsstil Sundhed og livsstil er en fusion af basis-
linjen ”Klar til spor” og PGU-linjen 
”Sundhed og Livsstil”, og det sker på 
baggrund af behovet for at have et lokalt 
linjetilbud til de unge der i hverdagens 
undervisning har behov for både ”hovedets 
og håndens læring”, og hvor der er fokus 
på almenfaglig undervisning med henblik 
på afsluttende prøver på G-niveau. 

Almen dannelse.  
Sociale og personlige 
kompetencer. 

• PASE 
  
Mulighed for dansk og/eller matematik (Intro-G) 
2x2 timer ugentligt 
  
På PGU Basis føres ikke til prøve. 

Ca. 21 elever 
  
(forventer 25-28 
elever) 

Åbent for optag 
løbende 

AGU AGU-hold, velfærd AGU er for elever, der gerne vil forbedre 
sig i et eller flere boglige fag for at søge ind 
på en ungdomsuddannelse. AGU består af 
undervisning i de almene fag som dansk, 
matematik, engelsk. 

Eksamen på G, E 
eller D-niveau. 
  
Prøve i dansk og 
matematik, samt et 
ekstra fag, efter 
udtræk 
  

• Dansk (G, E eller D) 

• Matematik (G, E eller D) 

• PASE 

• Engelsk (G, E eller D) 

• Samfundsfag (G) 
  
Der arbejdes henimod at tilbyde undervisning i 
naturfag G internt eller via kombinationsforløb 
med VUC, 2 timer ugentligt. 

Ca. 19 elever 
  
(forventer 25 
elever) 

 

AGU AGU-hold, IT og 
kommunikation 

AGU er for elever, der gerne vil forbedre 
sig i et eller flere boglige fag for at søge ind 
på en ungdomsuddannelse. AGU består af 
undervisning i de almene fag som dansk, 
matematik, engelsk. 
 

Eksamen på G, E 
eller D-niveau. 
  
Prøve i dansk og 
matematik, samt et 
ekstra fag, efter 
udtræk 
  

• Dansk (G, E eller D) 

• Matematik (G, E eller D) 

• PASE 

• Engelsk (G, E eller D) 

• Samfundsfag (G) 
  
Der arbejdes henimod at tilbyde undervisning i 
naturfag G internt eller via kombinationsforløb 
med VUC, 2 timer ugentligt. 

Ca.20 elever 
  
(forventer 25 
elever) 

 
 



PGU Omsorg, sundhed og 
pædagogik 

På værkstedet Omsorg, sundhed og 
pædagogik får eleverne et indblik i, hvad 
det vil sige at arbejde med børn og ældre 
mennesker. Her er undervisning i både 
kreative forløb og workshops, men også en 
række emner, som giver indblik i 
pædagogers og SOSU-assistenters verden 
fx pædagogik, psykologi, ældrepleje og 
ældresygdom, børns udvikling, ernæring, 
hygiejne, kommunikation og meget andet. 

FGU-niveau 1-3 
  
Eksamen på niveau 
3. 

• Dansk (intro-D) 
 3 timer ugentligt  

• Matematik (intro-D) 3 timer ugentligt 

• PASE 
  
Mulighed for ekstra dansk og/eller matematik 
2x2 timer ugentligt, sammen de øvrige PGU-elever 
(valghold)  
  
Eksamen i almene fag (intro-D)  

Ca. 20 elever 
  
(forventer 30 
elever) 

https://fguvestegne
n.dk/boern-
paedagogik/ 

PGU Grafisk design På værkstedet Grafisk design afprøves 
kreative evner både på computeren og i 
hånden. Værkstedet består af to 
interesseområder, som eleverne fordeler 
sig på: Digital kommunikation og Grafik og 
redesign. Der arbejdes bl.a. med grafisk 
design, kommunikation, logo, typografi, 
webudvikling, foto, tegning, upcycling, 
redesign. Det kreative fællesskab har stor 
betydning.  
 
Det er ikke en forudsætning, at eleven kan 
tegne eller har arbejdet med 
designprogrammer før. 

FGU-niveau 1-3 
  
Eksamen på niveau 
3. 

• Dansk (intro-D) 
 3 timer ugentligt  

• Matematik (intro-D) 
3 timer ugentligt 

• PASE 
  
Mulighed for ekstra dansk og/eller matematik 
2x2 timer ugentligt 
  
Eksamen i almene fag (intro-D) 
 

Ca. 20 elever 
  
(forventer 30 
elever) 

https://fguvestegne
n.dk/computere-
kommunikation-
medier/ 
 

PGU Køkken, mad og 
ernæring 

Køkken-linjen er for elever, der gerne vil 
arbejde i et autentisk værksted med stor 
fokus på daglig produktion af måltider. 
Vi vil lave enkle, velsmagende måltider, 
som vi vil servere for hele skolen dagligt. 
Eleverne stifter bekendtskab med både 
caféproduktion og stordrift, og får gode 
forudsætninger for at dykke ned i råvarer/ 
ingredienser, bæredygtighed, kvalitet og 
ernæring. 
 
Vi vil dyrke måltidsoplevelser gennem det 
gode værtskab og service ved de daglige 
serveringer for hele skolen, ved mindre 
mødeserveringer samt til særlige 
lejligheder og skolens fællessamlinger. 

FGU niv. 1-3 • PASE G niv. 
 

Ca. 8-10 elever  

PGU  Spildesign På værkstedet Spildesign lærer eleverne at 
skabe og teste spil. Grundlæggende 
arbejder vi med grafik, 3D, kodning og 
spildesign. Værkstedet er et kreativt 

FGU-niveau 1-3 
  
Eksamen på niveau 
3. 

• Dansk (intro-D) 
 3 timer ugentligt  

• Matematik (intro-D) 
3 timer ugentligt 

Ca. 20 elever 
  
(forventer 30 
elever) 
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læringsrum, hvor den enkelte kan få stor 
indflydelse på, hvad han/hun gerne vil blive 
dygtig til. Eleven behøver ikke have viden i 
forvejen. Interessen i at lære om og udvikle 
spil er nok. 

• PASE 
  
Mulighed for ekstra dansk og/eller matematik 
2x2 timer ugentligt 
  
Eksamen i almene fag (intro-D) 

kommunikation-
medier/ 
 

PGU Support På Supportværkstedet arbejder vi med at 
bygge, reparere og klargøre it-udstyr, fx 
pc’er, konfigurering af netværksudstyr og 
servere, operativsystemer, mobiler, 
printere og programmering. Eleven 
behøver ikke at have nogen tekniske 
forudsætninger for at starte. Det er 
interessen for området og lysten til at lære, 
der er vigtig. 
  
Vi har en helpdesk, hvor alle, der har brug 
for hjælp med it-udstyr, kan få hjælp af os. 
Vi taler om opgaverne og hjælper 
hinanden. Med udgangspunkt i praktiske 
og virkelig situationer bliver du klædt på til 
at starte på erhvervsuddannelser typisk 
som IT-supporter og datamatiker.  

FGU-niveau 1-3 
  
Eksamen på niveau 
3. 

• Dansk (intro-D) 
 3 timer ugentligt  

• Matematik (intro-D) 
3 timer ugentligt 

• PASE 
  
Mulighed for ekstra dansk og/eller matematik 
2x2 timer ugentligt 
  
Eksamen i almene fag (intro-D) 
 

Ca. 12 elever 
  
(forventer 15 
elever) 

https://fguvestegne
n.dk/computere-
kommunikation-
medier/ 
 

 

Brøndby – Medier, event og velfærd 
Spor Hold Kort beskrivelse PGU-niveau Almene fag og niveau Holdstørrelse Link 
Basis Klar til Spor  ”Klar til Spor” BASIS er en tematiseret 

projektlinje med fast struktur og fokus på 
social og personlig udvikling/afklaring, samt 
dansk, PASE og matematik. Intro til skolens 
IT-systemer, oprettelse af eventuel 
praktikaftale, sreeninger mm. 

Almen dannelse.  
Sociale og personlige 
kompetencer. 
Faglige kompetencer 
indenfor dansk, 
matematik og PASE 

• Dansk (Intro-G) 5 timer  

• Matematik (Intro-G) 5 timer  

• PASE 

  
Som udgangspunkt føres der ikke til prøve, men 
kan ske efter individuel vurdering af fagligt niveau 
og arbejdsportfolio på G-niveau. 

Ca. 20 elever. Håndterer løbende 
optag, med opstart af 
nye elever hver 14. dag 
i rul 

AGU Kultur og Samfund På linjen arbejder vi helhedsorienteret i 
temaer og projekter - opdelt i de 
humanistiske fag og de 
naturvidenskabelige. Dvs. at det bl.a. er 
helhedsorienteret undervisning i fagene 
dansk, engelsk, samfundsfag og i naturfag, 
(PASE) og matematik. På linjen er der fokus 
på at klæde eleverne på fagligt og alment 
dannende ift. videre uddannelse på bl.a. 
HF.  

 • Dansk (G-D) 

• Matematik (E-D) 

• PASE (G) 

• Engelsk (D) 

• Samfundsfag (G-D) 

• Naturfag (G-D) 

  
Eksamen på G-D-niveau. 
  

Ca. 25 elever https://fguvestegnen.d
k/uddannelsen/agu/  
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PGU Mad og ernæring  På linjen arbejdes der praktisk og teoretisk 
med mad, sundhed og det at arbejde som 
et fællesskab i en madproduktion. Linjens 
tematiserede årshjul afspejles i de 
madproduktioner, der arbejdes med tre 
dage om ugen. To dage om ugen arbejder 
linjen fast med dansk, matematik, PASE og 
arbejdsportfolio.  

FGU-niveau 1-3 
  
Eksamen på niveau 
3. 

• Dansk (intro-D) 3 timer ugentligt  

• Matematik (intro-D) 2 timer ugentlig  

• PASE 

  
  
Eksamen i almene fag (G) 

Ca. 25 elever https://fguvestegnen.d
k/koekken-cafe-
kantine/ 
  

PGU Musik og drama  På linjen arbejdes der mod opsætning af 
musik/teater forestillinger, events og 
visninger. Musik og dramalinjen har fokus 
på håndværket i begge fag (både det 
musiske og det dramarelaterede), men er 
også en linje, der i den grad styrker den 
personlige og sociale udvikling. Det 
betyder, at eleven kan komme på linjen 
med andre uddannelsesønsker for øje.  
  

 • Dansk (intro-D) 2 timer ugentligt  

• Matematik (intro-D) 2 timer ugentligt 
• PASE 

  
  
Eksamen i almene fag på (intro-D) 

Ca. 26 elever https://fguvestegnen.d
k/musik-drama/ 
  

PGU Musik og Sceneteknik 
 

Vi arbejder projektorienteret med 
forberedelse af koncerter, indspilning og 
producering af musik, samt oplæring i 
teknikken bag, ved f.eks. afvikling af 
koncerter med udefrakommende 
kunstnere på Café Bataillionen. 
  
Eleverne stifter bekendtskab med og får 
færdigheder i bl.a. sammenspil, det at 
spille og afvikle koncerter, indspille musik, 
musikteori, studieteknik og producere 
musik - altså alle aspekter af 
musikbranchen. Desuden undervisning i 
sceneteknik, som er de mere tekniske sider 
bagved musikken, så som live-lyd, lys og 
Band-Care. 

FGU-niveau 1-3 
  
Eksamen på niveau 
3. 

• Dansk (intro-D) 
 3 timer ugentligt  

• Matematik (intro-D) 2 timer ugentligt 
• PASE 

  
  
Eksamen i almene fag (intro-D) 

Ca. 15 elever   

PGU Sundhed og livsstil På linjen arbejdes projektorienteret med 
temaer under det positive og brede 
sundhedsbegreb, fx motion og fysisk 
aktivitet, krop og seksualitet, kost og 
ernæring, mindfulness og psykisk sundhed 
osv.  
Der er fast ugentlig motion og træning på 
linjen, da omdrejningspunktet er at den 
unge oplever at forbedre sin sundhed - 
både fysisk, psykisk og socialt.  

FGU-niveau 1-3 
  
Eksamen på niveau 
3. 
 

• (Dansk (intro-D) 3 timer ugentligt 

• Matematik (intro-D) 2 timer ugentligt 

• PASE 

  
  
Eksamen i almene fag (intro-D) 

Ca. 15 elever https://fguvestegnen.d
k/sundhed-livsstil/ 
  

PGU Visual media På Visual media arbejdes med video, lyd og 
billeder på forskellige måder. Der 
produceres fx reklamefilm, 
videopræsentationer, koncert- og 

FGU-niveau 1-3 
  

• Dansk (intro-D) – helhedsorienteret (af 
linjelærere) 
 2-3 timer ugentligt (ikke dansklærer 
pt.) 

Ca. 35 elever https://fguvestegnen.d
k/computere-
kommunikation-
medier/ 
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teateroptagelser, musikvideoer, portræt- 
og illustrationsfotos, fotoreportager. 
Eleverne lærer alle faserne af en 
produktion at kende fra de indledende 
overvejelser om ideudvikling til 
manuskriptskrivning, optagelse og 
instruktion og til redigering, klip og mix.  

Eksamen på niveau 
3. 

• Matematik (intro-D) 2 timers ugentlig 

• PASE 

  
  
Eksamen i almene fag (intro-D) 

  
  

 

 

Hvidovre – Café, business og håndværk  

Spor Hold Kort beskrivelse PGU-niveau Almene fag og niveau Holdstørrelse Link 
Basis AGU Basis DSA BASIS er en tematiseret projektlinje med 

fast struktur og fokus på social og 
personlig udvikling/afklaring, samt dansk, 
PASE og matematik. Intro til skolens IT-
systemer, screeninger, oprettelse af 
eventuel praktikaftale mm. 
 
På AGU Basislinjen kan du komme til 
eksamen på G-niveau i Dansk som 
andetsprog. 

Almen dannelse.  
Sociale og 
personlige 
kompetencer. 

• Dansk som andetsprog (Intro-G) 

• Matematik (Intro-G) 

• Samfundsfag (Intro-G) 

• PASE 
 
Eksamen på G-niveau. 
Der prøveføres i DSA, matematik, 
samfundsfag, PASE. 

Ca. 25 elever Åbent for optag fra 1. august 2021 

Basis PGU Basis BASIS er en tematiseret projektlinje med 
fast struktur og fokus på social og 
personlig udvikling/afklaring, samt dansk, 
PASE og matematik. Intro til skolens IT-
systemer, oprettelse af eventuel 
praktikaftale, screeninger mm. 

Almen dannelse.  
Sociale og 
personlige 
kompetencer. 

• PASE 
 
Mulighed for dansk og/eller 
matematik (Intro-G) 
2x2 timer ugentligt 
 
På PGU Basis føres ikke til prøve. 

Ca. 15 elever Åbent for optag fra 1. august 2021 

AGU AGU-holdet AGU er for elever, der gerne vil forbedre 
sig i et eller flere boglige fag for at søge 
ind på en ungdomsuddannelse. AGU 
består af undervisning i de almene fag 
som dansk, matematik, engelsk. 
 

 • Dansk (D) 

• Matematik (D) 

• PASE 

• Engelsk (D) 

• Samfundsfag (D) 
 
Eksamen på D-niveau. 
 
Bemærk, at der ikke undervises i 
naturfag, hvilket betyder, at eleven 
på dette hold ikke kan opnå en fuld 
AGU-pakke/retskrav på optagelse på 
HF. 

Ca. 25 elever https://fguvestegnen.dk/uddannelsen/agu/  

PGU Beauty, style & 
business 

På Beauty, style & business kommer 
eleven til at arbejde med det meste 
indenfor frisørfaget som opsætninger, 

FGU-niveau 1-3 
 

• Dansk (intro-D) 3 timer ugentligt  Ca. 20 elever https://fguvestegnen.dk/kreativ-
produktion-salg-service/  
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hårfarvning, klip, permanent, hår-
ekstensions, styling med forskellige jern, 
manicure, make-up, ansigtsbehandlinger 
og velvære. 
Fast salon-dag i skolens salon med 
opgaver inden for klipning, farvning, 
kundebetjening, kassebetjening, booking 
mm 

Eksamen på 
niveau 3. 

• Matematik (intro-D) 3 timer 
ugentligt 

• PASE 
 
Mulighed for ekstra dansk og/eller 
matematik 
2x2 timer ugentligt 
 
Eksamen i almene fag (intro-D) 

PGU Handel og service Handel og service er værkstedet for 
elever, der vil blive klogere på 
arbejdsopgaverne i en butik, få indblik i 
det praktiske ifbm. salg af forskellige 
varer, og lære om markedsføring, 
butiksindretning, kundebetjening og e-
handel. På linjen undervises i salg og 
service, kommunikation og arbejdslære. 

FGU-niveau 1-3 
 
Eksamen på 
niveau 3. 

• Dansk (intro-D) 
3 timer ugentligt  

• Matematik (intro-D) 3 timer 
ugentligt 

• PASE 
 
Mulighed for ekstra dansk og/eller 
matematik 
2x2 timer ugentligt 
 
Eksamen i almene fag (intro-D) 

Ca. 25 elever https://fguvestegnen.dk/kreativ-
produktion-salg-service/  

PGU Håndværk og service På værkstedet Håndværk og service laver 
vi praktiske opgaver i træ og metal samt 
renoveringsopgaver af f.eks. legepladser, 
mindre maleropgaver og lignende. 
Alle opgaver er autentiske, hvilket vil 
sige, at de er bestilt af kunder og bliver 
betalt af kunder. 

FGU-niveau 1-3 
 
Eksamen på 
niveau 3. 

• Dansk (intro-D) 3 timer ugentligt  

• Matematik (intro-D) 3 timer 
ugentligt 

• PASE 
 
Mulighed for ekstra dansk og/eller 
matematik 
2x2 timer ugentligt 
 
Eksamen i almene fag på (intro-D) 

Ca. 15 elever https://fguvestegnen.dk/haandvaerk-
ejendomsservice/  

PGU Café og køkken På café og køkkenlinjen i Hvidovre har vi 
både kantine og café, hvor vi dagligt 
producerer mad til afdelingens ca. 150 
elever og lærere. Samtidig har vi vores 
hyggelige café Bataillionen, som har åben 
hver torsdag aften, hvor mange fra 
lokalområdet nyder at komme og spise. 
På café og køkkenlinjen får eleverne 
derfor rig mulighed for at afprøve, 
hvordan der er at arbejde som både 
tjener, barista og kok, og vi arbejder med 
at udvikle elevernes sociale, faglige og 
personlige kompetencer gennem 
fællesskabet. 

FGU niv. 1-3 • PASE G niv. 
 

Ca. 15 elever  

PGU Værkstedsbutikken I værkstedsbutikken arbejder vi med 
design, syning og salg. Vi designer og syr 
til vores butik med symaskiner og 
overlockere. Vi laver pop up shops og 

FGU-niveau 1-3 
 
Eksamen på 
niveau 3. 

• Dansk (intro-D) 3 timer ugentligt  

• Matematik (intro-D) 3 timer 
ugentligt 

• PASE 

Ca. 20 elever https://fguvestegnen.dk/kreativ-
produktion-salg-service/  
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deltager i forskellige markeder. Eleverne 
er med til at producere og sælge 
produktionerne i den butik, vi har på 
skolen, og får dermed også kendskab til 
kundeservice. 

 
Mulighed for ekstra dansk og/eller 
matematik 
2x2 timer ugentligt 
 
Eksamen i almene fag (intro-D) 

 

Ishøj - midt i naturen. Dyr, natur og miljø 
Spor Hold Kort beskrivelse PGU-niveau Almene fag og niveau Holdstørrelse Link 
PGU Dyr, natur og 

Landbrug 
På linjen følger vi naturens gang og 
dyrenes cyklus gennem årstiderne. 
Eleverne arbejder ude i al slags vejr og 
passer gårdens dyr og skolens urtebede. 
De får indsigt i pasning, pleje og avl af 
vores dyr – kalve, kaniner, marsvin, får, 
geder og høns. Vi arbejder med at lære om 
dyrenes anatomi, basal sygdomslære, 
fodersammensætning og avlsarbejde. Vi 
dyrker jorden og er med til at så og passe 
vores afgrøder. Vi lærer urter og afgrøder 
og spiselige svampe at kende. Vi passer 
skolens grønne områder, såsom urtehaver, 
marker, folde og bede rundt om bygninger.  

FGU-niveau 1-3 
  
Eksamen på niveau 
3. 

• Dansk (intro-D) 
 2 timer ugentligt  

• Matematik (intro-D) 
2 timer ugentligt 

• PASE 
  
Mulighed for ekstra dansk og/eller matematik 
2x3 timer ugentligt 
  
Eksamen i almene fag (intro-D) 

Ca. 30 elever https://fguvestegnen.dk
/dyr-natur/ 
 

PGU Byg og anlæg På værkstedet Byg og anlæg laver vi 
praktiske opgaver med fokus på 
byggefagene samt renoveringsopgaver. På 
værkstedet arbejder vi indenfor en lang 
række håndværksfag som murer, maler, 
tømrer, snedker, brolægger, bygnings-
struktør og med støbearbejde. På 
værkstedet øver vi os i at sætte vægge op, 
mure, sætte fliser op, lægge klinker, male, 
spartle og tapetsere og støbe i beton. Vi 
lærer grundlæggende tømrerteknikker og 
vi får erfaring med at betjene almindeligt 
håndværktøj og el-værktøj, ligesom 
stationære maskiner også vil være en del 
af det daglige arbejde. Vi lærer desuden 
om materialer, tegningsforståelse, 
sikkerhed og arbejdsmiljø. 

FGU-niveau 1-3 
  
Eksamen på niveau 
3. 

• Dansk (intro-D) 
 2 timer ugentligt  

• Matematik (intro-D) 
2 timer ugentligt 

• PASE 
  
Mulighed for ekstra dansk og/eller matematik 
2x3 timer ugentligt 
  
Eksamen i almene fag på (intro-D) 

Ca. 30 elever https://fguvestegnen.dk
/haandvaerk-
ejendomsservice/  
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