
www.fguvestegnen.dk

������������

EGU
Praktikunderstøttende

skoleforløb



HVAD ER ERHVERVSGRUND-
UDDANNELSEN (EGU)?

EGU er en praktisk grunduddannelse for dig, der gerne 
vil i virksomhedspraktik – og bruge mindre tid i klasse-
lokalet. Dit EGU-forløb er fordelt på 2/3 praktik og 1/3 
skole. 

I denne folder kan du læse om skoleforløbet af dit 
EGU-forløb på FGU Vestegnen. 

Skoledelen planlægges i samarbejde mellem din 
EGU-vejleder på FGU Vestegnen og dit praktiksted. 

Skoledelen kan stykkes sammen af forskellige forløb, 
der til sammen skal forberede dig til erhvervsuddannel-
se eller job.   

skole
praktik



INDHOLD
På det praktikunderstøttende skoleforløb arbejder vi med 
forskellige emner, der alle tager udgangspunkt i dit praktiksted 
eller erhvervsområde. Når vi arbejder med et emne eller laver 
en opgave, så tager vi udgangspunkt i fx den lønseddel, du har 
fået fra din daginstitution, en konflikten, du har oplevet, den 
service du har givet, når du løser en opgave for kunden osv. I 
forløbet er der fokus på dine uddannelsesmål, og dokumenta-
tion af din læring, så det bliver nemt for dig at følge med i, hvad 
du har arbejdet med og hvad du skal have fokus på fremover. 

Alle, der deltager i skoleforløbet, er i gang med et EGU-ud-
dannelsesforløb, og alle har fast tilknytning til et praktiksted. 
I skoledelen følges I ad som ét hold og lærer hinanden godt at 
kende. Forløbet vil være en god blanding af gruppearbejde, 
individuelle opgaver, ture, rundvisninger, uddannelsesvejled-
ning osv.

I forløbet vil du møde fire overordnede temaer, som er Arbejds-
pladsen, Voksenpoint, Her går det godt og Min videre plan. Og 
så er den selvfølgelig fokus på det sociale fællesskab, du bliver 
en del af. 

FROKOSTORDNING
Når du er på skole, får du dagligt et mindre måltid gratis mad, 
som alle skolens elever skal deltage i.

FÆLLESSKAB
Trivsel og følelsen af at være en del af et fællesskab er et vigtigt 
fundament for, at du kan tilegne dig ny viden og udvikle dig. 
Derfor er det vigtigt for os, at alle bidrager til et godt skolemiljø 
med respekt for hinandens forskelligheder. Vi hjælpes ad med 
at løfte i flok og komme i mål. 



VARIGHED

DE FIRE OVERORDNEDE TEMAER

Arbejdspladsen

• Arbejdsmiljø og sikkerhed

• Arbejdslivets historiske 
udvikling

• Arbejdsmarkedsforhold og 
fagforening

• Rettigheder og pligter i 
ansættelsesforhold

• Førstehjælp og brand-
bekæmpelse

Voksenpoint

• Løn og skat

• Privatøkonomi

• Min fortid og fremtid

• Digital dannelse

Min videre plan

• Uddannelses- og 
beskæftigelses muligheder

• Jobsøgning

• Informationssøgning og 
kildekritik

Her går det godt

• Kommunikation og samar-
bejde

• Konflikthåndtering

• Normer og kultur



VARIGHED 
Forløbet varer i op til 2 år, hvor du i ulige uger er i skole man-
dag og tirsdag fra kl. 8:00-14:30. Det svarer til 20-25 skoledage 
pr. halvår.

På FGU Vestegnen lægger vi skema for et halvår ad gangen, så 
der kan forekomme ændring i dage og tidsrum, ved årsskifte 
og efter sommerferien. 

ADRESSE
Undervisningen foregår på FGU Vestegnen Brøndby, Nykær 
44, 2605 Brøndby. 

Skolen ligger 5 min. fra Brøndbyøster st.

PRØVER OG BEVISER 
Hvis du efter op til 2 år afslutter din EGU på FGU niveau 3, kan 
du gå til eksamen med en afsluttende portfolio opgave (en 
præsentations-portfolio) eller med en praktisk prøve. Når du 
har bestået prøven, får du et uddannelsesbevis. Med et ud-
dannelsesbevis i hånden er du berettiget til at melde dig ind i 
en A-kasse. Man kan også afslutte sin EGU på niveau 1 eller 2, 
og så får du et kompetencebevis.

 
LØN/SKOLEYDELSE
Når du er på skole, modtager du skoleydelse. Fra 1. januar 
2022 er skoleydelsen på:      

• 77,- kr. pr. dag for elever under 18 år

• 134,- kr. pr. dag for hjemmeboende elever over 18 år

• 311,- kr. pr. dag for udeboende elever over 18 år

VARIGHED
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Kontaktlærer/EGU-vejleder
Bjørn Andersen Samming
bjansa@fguvestegnen.dk

29 68 91 35


