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Er du under 25 år og har brug for at 
forberede dig til gymnasiet/HF, 
erhvervsuddannelse eller job?

På FGU Hovedstaden kan du vælge mellem 
3 uddannelsesspor, der matcher dine interesser 
og hjælper dig på vej mod dine drømme.

PRODUKTIONSGRUNDUDDANNELSEN
PGU er for dig, der vil arbejde med 
håndværk, design eller kreativ 
kommunikation - mens du 
bliver bedre til dansk og matematik. 

ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN
EGU er en praktisk uddannelse 
for dig, der gerne vil i 
virksomhedspraktik – og 
bruge mindre tid i klasselokalet.

ALMEN GRUNDUDDANNELSE
AGU er for dig, der vil 
forbedre dit faglige niveau fra 9. 
eller 10. klasse, så du kan gå videre 
på en ungdomsuddannelse 

PGU
EGU
AGU

http://WWW.FGUHOVEDSTADEN.DK


PRODUKTIONSGRUNDUDDANNELSEN
Du vælger dig ind på en linje, der matcher dine 
interesser. Skoledagen minder på mange måder 
om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor du i 
fællesskab med din linjelærer og andre elever 
producerer oplevelser, varer eller ydelser, som 
kan sælges til kunder. Undervisning i dansk og 
matematik kobles sammen med den produktion, 
som du laver på linjen.  

DU KAN LÆSE MEGET MERE 
OM DE FORSKELLIGE 
PGU-LINJER PÅ 
www.fguhovedstaden.dk/pgu

http://www.fguhovedstaden.dk/pgu


PGU-linjer på FGU HOVEDSTADEN:

HÅNDVÆRK & SERVICE
BUSINESS
SCENEKUNST 
MEDIE & KOMMUNIKATION
KØKKEN & KLIMA
DESIGN & GENBRUG
PÆDAGOGIK & OMSORG
KULTUR & EVENT
PGU BASIS (DESIGN & HÅNDVÆRK) 



Det var fedt med en seriøs partner, der har 
krav og forventninger. En ægte kunde. Kunden 
var stoked over arbejdet og meget tilfreds.

ALEXANDER
& KIAN
PGU
Håndværk & Service 
på Vesterbro 

” ”



Det har været fedt at være med til noget, der 
kommer ud i virkeligheden. Fedt at arbejde 
med professionelle.” ”

”



I FGU Hovedstadens undervisningstema: 
”FGU i Verden”, er det op til lærere og 
elever i fællesskab at finde frem til, hvad 
de ønsker at arbejde med. Spis, spil, dans, 
syng som i andre lande! Lav en avis om 
unge i verden! Eller byg en 
verdensmålsvæg! 

Det var hvad ”Håndværk & Service” eleverne Kian og 
Alexander fra FGU Vesterbro gav sig i kast med i et 
stort projekt bestilt af det danske udenrigsministerium 
og EU-kommissionen. 

Projektet blev til en flerdimensionel verdensmålsvæg 
skabt af upcyclede genbrugsmaterialer, der skal 
give en oplysende og interaktiv oplevelse af FN´s 
verdensmål på diverse festivaler og folkemøder i 
Danmark. Den færdige konstruktion tager 30 min. at 
sætte op og pakke ned.  

Kian og Alexander forklarer, at de i løbet af projektet 
har lært meget om samarbejde og det byggetekniske, 
men også en del om verdensmålene: Om alt fra rent 
drikkevand og uddannelse til alle - til velfærd, fattig-
dom og klimaudfordringer.  
 





EGU
ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN
Du har kun én skoledag om ugen med praktikrelevante 
kurser eller dansk og matematik. Resten af tiden 
er du i virksomhedspraktik, hvor du arbejder ude i 
den virkelige verden på en rigtig arbejdsplads 
med rigtig løn.
 
Du kan være på EGU i 2 år og undervejs også komme 
i kombinationsforløb i op til 15 uger, hvor du kan 
tage et forløb på en erhvervsskole, komme på 
højskole eller tage AMU-kurser. 

DU KAN LÆSE MEGET 
MERE OM EGU PÅ:
www.fguhovedstaden.dk/egu

www.fguhovedstaden.dk/egu


FGU Hovedstaden har 4
skræddersyede grundpakker 
med praktikpladser: 

HÅNDVÆRK & SERVICE
BUSINESS
KØKKEN & KLIMA
PÆDAGOGIK & OMSORG
Du kan også selv vælge fagretning 
indenfor din interesse, og selv stå 
for at finde din praktikplads. 



Det bedste ved EGU for mig var det at være 
ude på arbejdspladsen, opleve tingene såsom 
at møde ældre mennesker og vide mere om 
deres sygdom og livshistorie. EGU hjalp mig 
med at læse videre til Social- og sundhedshjælper. 

”
”



Hodan 
Dahir 
Tidligere EGU-elev på 
FGU Hovedstaden.

Efter flere år i specialklasserækken på Kildevælds-
skolen startede Hodan Dahir på EGU med 
virksomhedspraktik på et plejehjem. 
Herfra gik det stærkt.

På EGU er elever i virksomhedspraktik fire af ugens 
dage og har én dag med praktikrelevante kurser, 
kombinationsforløb eller almenfag. Hodan bestod 
alle dansk og matematikprøver på FGU Hovedstaden 
og klarede sin praktik så flot, at plejehjemmet 
ansatte hende som elev i mesterlære.

Mesterlærepladsen klarede Hodan med de fineste 
anbefalinger, og har efter 2 år lige bestået sin sidste 
eksamen fra SOSU H. Nu er hun klar til job og 
fremtid som færdiguddannet Social- og 
sundhedshjælper. Hun er nemlig blevet ansat i en 
fuldtidsstilling på plejehjemmet fra 1. juli 2021.”



AGU
ALMEN GRUNDUDDANNELSE
AGU giver dig undervisning i almenfag og er til dig, 
der gerne vil løfte dit faglige niveau, så du kan gå 
videre på en erhvervsuddannelse eller en 
gymnasial uddannelse.

Du kan vælge i mellem forskellige AGU-pakker og 
finde det hold, der matcher dine interesser 
og dit faglige niveau.

DU KAN LÆSE MEGET 
MERE OM AGU PAKKERNE PÅ:
www.fguhovedstaden.dk/agu

www.fguhovedstaden.dk/agu


AGU-pakker: 

AGU GRUNDPAKKER
AGU FAGPAKKER
AGU SPROGPAKKER
AGU SPROGPAKKER + 
Andre AGU-forløb:

AGU BASIS
AGU ONLINE



Vi har fået mulighed for at finde vores 
drømme på FGU Hovedstaden.” ”

Det har været de gode lærere her på FGU.
De kan møde os i øjenhøjde og forstå 
vores verden.” ”



Dette er den bedste skole. Jeg var 4 år på 
min sidste skole, og på FGU har jeg kunne 
gøre det færdigt. Man lærer mere her, 
og der er tid til at snakke, diskutere 
og stille spørgsmål.

”
”

God kombination af teori og praksis, 
og gruppearbejdet er rigtig vigtigt.” ”



AGU’ERE 
VEJ MOD 
DRØMMENE 
AGU’erne her har afsluttet den almene 
grunduddannelse på FGU Hovedstaden 
med dansk som andet sprog. 

De er nu klar til at tage næste skridt mod deres 
uddannelsesdrømme, og de er nogle ambitiøse unge, 
der nu er gået videre på: 
-  Hotel- og Restaurantskolen
-  SOSU-uddannelsen 
-  HF med henblik på henholdsvis at blive 
    bygningskonstruktør og socialrådgiver

-  Ambulancebehandleruddannelsen

Fælles for dem alle er, at de vil arbejde benhårdt for 
at opnå deres drømme. På AGU-forløbet havde 
holdet dansk, matematik, identitet & 
medborgerskab og naturfag.







FGU 
HOVEDSTADENS
SHOP
Kig forbi vores butik på Blågårdsgade
Her vises og sælges elevproduktioner – 
linoleumstryk, tøj, cykler, plakater, 
gastronomiske oplevelser, kunst, forskellige 
serviceydelser, fotoudstillinger og events.

Find noget godt til dig selv, en genial gaveidé eller 
kig forbi et af vores events i FGU Shop.

Blågårdsgade 10
2200 København N
Hverdage Kl. 10-16 

www.instagram.com/fgushop

www.instagram.com/fgushop


HVAD
MED
ØKONOMI?
Du får skoleydelse, når du er elev på FGU 
Hovedstaden. Ydelsen varierer alt efter, om du bor 
hjemme eller for dig selv. Hvis du går på EGU sporet, 
får du elevløn, som er afhængig af overenskomsten 
indenfor det område, du bliver ansat i.

• Ung under 18 år: 382 kroner om ugen,  
1.662 kroner om måneden.

• Ung over 18 år, hjemmeboende: 663 kroner om 
ugen, 2.884 kroner om måneden.

• Ung over 18 år, udeboende: 1.539 kroner om ugen, 
6.695 kroner om måneden.

 
 

Har du børn kan du få et forsørgertillæg:
Ikke-enlig forsørger: 595 kroner om ugen, 
2.588 kroner om måneden.
Enlig forsørger: 1.489 kroner om ugen, 
6.477 kroner om måneden.

Ovenstående takster er fra 2021 og ændres løbende. Se opdaterede takster på www.uvm.dk

http://www.uvm.dk


FGU Hovedstadens Afsøgningsforløb er et 
introducerende vejledningsforløb på 5 dage, der 
retter sig mod dig, der er i tvivl, om FGU 
er den rette uddannelse. Her kan du også blive 
klogere på, hvilket spor du skal vælge, så det 
matcher dine drømme og kompetencer.

Det tilstræbes, at du overgår direkte fra 
Afsøgningsforløbet og videre til enten AGU Basis, 
PGU Basis eller en af sporene i FGU Hovedstaden. 
Du skal være klar på, at forløbet dels foregår 
på vores ”base” på FGU Vesterbro, samt på de 
øvrige 3 bydelsskoler i hovedstaden. 
Her introduceres du til de mange 
uddannelsesveje i FGU Hovedstaden.

ER DU I 
TVIVL OM, 
HVAD DU 
VIL?

LÆS MERE PÅ: 
www.fguhovedstaden.dk/afsoegningsforloeb

Ovenstående takster er fra 2021 og ændres løbende. Se opdaterede takster på www.uvm.dk

www.fguhovedstaden.dk/afsoegningsforloeb
http://www.uvm.dk


FGU VALBY
Høffdingsvej 22 
2500 Valby

FGU VESTERBRO
Enghavevej 82 B 
2450 København V

VORES 
BYDELS-
SKOLER



VORES 
BYDELS-
SKOLER

FGU AMAGER
Brønderslev Allé 25
2770 Kastrup

FGU NØRREBRO / 
ØSTERBRO
Øster Farimagsgade 16 
B, opgang F 
2100 København Ø 



DIN VEJ 
GENNEM 
FGU!



FGU giver dig en ny chance for at komme på  
ungdomsuddannelse eller i job. Du kan vælge 
erhvervsuddannelser eller HF/ Gymnasium.
Din FGU uddannelse kan tilpasses dine ønsker 
og behov, og du behøver ikke være bange for at 
vælge forkert. Der er nemlig gode muligheder for 
at ændre kurs undervejs. Det er ikke et krav, 
at du gennemfører FGU på bestemt tid. Som 
udgangspunkt kan du dog ikke gå mere 
end to år på FGU.



SÅDAN 
BLIVER 
DU 
ELEV



Du skal allerførst kontakte din vejleder i 
kommunen og aftale et møde. Husk at tage 
dine skolepapirer fra tidligere og eventuelle 
eksamensbeviser med til mødet. Din vejleder 
finder du ved at ringe enten til din kommune og 
spørge, eller du kan finde vedkommende her:
https://ung.unoung.dk/find_vejleder

Sammen med vejlederen finder du ud af, om 
FGU Hovedstaden er noget for dig. Vejlederen 
laver en såkaldt målgruppevurdering og en uddan-
nelsesplan. 

LÆS MERE PÅ: 
www.fguhovedstaden.dk/bliv-elev

https://ung.unoung.dk/find_vejleder
www.fguhovedstaden.dk/bliv-elev


SKRIV 
ELLER 
RING 
TIL OS



www.facebook.com/fguhovedstaden 

www.instagram.com/fguhovedstaden

www.linkedin.com/company/fgu-hovedstaden

MAIL TIL FGU HOVEDSTADEN:
sikkerpost@fguhovedstaden.dk

Der er åbent for telefonisk henvendelse i 
hverdage mellem kl 10-12 til vores 
medarbejdere i elevadministrationen:

LONE SEIDELIN: 
Mobil: 22119534 
Mail: Losa@fguhovedstaden.dk 

ANDREAS LØGSTRUP: 
Mobil: 51814151 
Mail: anlo@FGUhovedstaden.dk 

www.facebook.com/fguhovedstaden
www.instagram.com/fguhovedstaden
www.linkedin.com/company/fgu-hovedstaden
sikkerpost@fguhovedstaden.dk
Losa@fguhovedstaden.dk
anlo@FGUhovedstaden.dk


WWW.FGUHOVEDSTADEN.DK

WWW.FGUHOVEDSTADEN.DK

