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Tilmelding til FGU:
Vi vil gerne sikre en tryg og god opstart for den unge, så det er vigtigt, at
målgruppevurdering/uddannelsesplan er så fyldestgørende som muligt i forhold
til spor, fagtema, undervisning m.m.
Send målgruppevurdering/uddannelsesplan til:
E-boks FGU Aarhus CVR. nr. 39 81 55 08
Når vi har modtaget målgruppevurdering/uddannelsesplan, kontakter vi den
unge/KUI/ungeguide og laver en aftale om en samtale og derefter laves aftale
om opstart.
Det er vigtigt, at vi alle gør de unge opmærksom på vores hjemmeside
fguaarhus.dk , hvor de kan finde oplysninger om muligheder og indhold på de
tre skoler, som udgør FGU Aarhus.
Er der problemer med den unges forsørgelse i overgangen til FGU
(udeboende), gør KUI opmærksom på det i målgruppevurdering, så den unge
kan søge en enkeltydelse.
Vigtige overvejelser:
Informationsmøde om FGU: Der afholdes informationsmøde på alle tre
skoler, og vi anbefaler, at den unge deltager på én af de tre skoler inden
målgruppevurderingen laves helt færdig.
Afsøgningsforløb: På max 14 dage (for de få) tilbydes på PGU-værksted eller
AGU-hold. Kun muligt, hvis den unge er rimelig afklaret om specifikt værksted
eller AGU. UU-vejleder/FGU-gruppen vurderer og aftaler den unges forløb med
FGU Aarhus.
Der skal foreligge målgruppevurdering eller anden form for dokumentation før
opstart samt beskrivelse af, hvilke dele af målgruppevurderingen
afsøgningsforløbet skal kvalificere.
AGU: Der er AGU-hold på alle tre skoler, men alle niveauer og fag tilbydes ikke
på alle skoler. Alle elever testes i dansk og matematik før opstart og placering
på hold - vi garanterer en plads på en af de tre skoler.
Hvis den unge vælger et AGU-spor, er det vigtigt, at han/hun er motiveret og
parat til at følge en undervisning, hvor hovedvægten er teoretisk og
fagorienteret.

Basis-hold: På FGU-Midtby og FGU-Skejby vil unge, der ønsker AGU, starte på
et basishold. På basis kan man være i længere eller kortere tid til man sættes
på AGU-hold. Der optages nye elever på basishold mandag hver 14. dag.
Forinden opstart på basisholdet indkaldes den unge til en samtale med vejleder
på FGU.
PGU: Der er PGU-hold på alle tre skoler, men alle fagtemaer/værksteder
findes ikke på alle adresser. Det er derfor vigtigt at orientere sig på
fguaarhus.dk, inden man træffer et valg om fagtema og skole. Den unge skal
udover den værkstedsbaserede undervisning deltage i undervisning i dansk,
matematik og PASE - alle elever testes i dansk og matematik i forbindelse med
opstart eller kort derefter.
Der kan ikke til hver en tid garanteres plads på alle fagtemaer/værksteder evt. aftale om venteliste, men den unge tilbydes altid en plads på FGU Aarhus.
EGU: EGU er for de unge, der er bedre til at lære med hænderne end i en bog,
og den unge skal og kan/vil arbejde på en arbejdsplads. Den unge skal være
brancheafklaret. Som udgangspunkt er den unge i opstarten placeret i et
fagtema/værksted, hvor man følger den daglige undervisning. Når den unge er
klar til praktik - dvs. er motiveret for branchen, kan arbejde 37 timer under
almindelige ansættelsesforhold og har et stabilt fremmøde - findes der en
arbejdsplads, som vil ansætte den unge.
NB ! En privat eller offentlig virksomhed - skal betale lønnen 8.000-15.000 kr.
alt efter branche og overenskomst.
Mulige brancher: Pædagog, omsorg, køkken, butik, lager og ejendomsservice.
Er du det mindste i tvivl om den unge er afklaret og parat eller har du
spørgsmål til EGU, så kontakt vores EGU-vejledere Gro Lund Hansen tlf:
51575786, Roy Hjelmeborn tlf:41903676 eller KUI-vejleder Jesper Wadskær
tlf: 30360846. De er også parate til en forsamtale inden målgruppevurdering/
uddannelsesplan laves.
Har du spørgsmål eller har brug for at komme i kontakt med vejlederne på
FGU Aarhus - så se under vejledere på forsiden af vores hjemmeside
fguaarhus.dk
Mange hilsner
FGU Aarhus

