
 

 

 

 

 

AFSØGNINGSFORLØB 

Målgruppen Afsøgningsforløbet er for unge der:  

 Er i tvivl om FGU`en er det rette tilbud for dem. Der er måske udfordringer 
med motivation, personlige og sociale kompetencer, faglig og personlige 
mål mangler  

 Afprøve fremmøde kompetencer. 

 Hvor KUI er i tvivl om den unge er i målgruppen, eller om FGU 
uddannelsen er det rette tilbud. 

Indsatsområder Det forventes at der bliver et tæt samarbejde med KUI, mht. tidspunkt og ønsker 
om indhold på et afsøgningsforløb.  
Der vil være to forskellige optag:  

 Løbende, individuelt (eksempelvis unge der afbryder uddannelse)  

 Fast planlagte holdforløb (2 forløb hvert halve år)  

Indholdet på 
forløbet  
 
 
 

Eleverne vil opleve sig budt ind, inkluderet og respekteret for sin tilstedeværelse.  
Vi er værter og giver den kommende elev et reelt billede af hvad FGU indeholder, 
både fagligt og socialt. 
 

Eleverne skal opleve autenticiteten på de tre spor og fornemme læringsmiljøet 
samt kulturen på skolen.  
Eleverne vil blive tilknyttet en primærvejleder som vil vise eleven skolen, 
introducere dem til holdet og dagligdagen, og sørge for at de trives under deres 
ophold.  
 
Det er vigtigt at der er en gensidig afklaring mellem KUI, eleven og FGU Syd- og 
Midtfyn  inden optag på FGU. 

Helhedsorienteret 
undervisning og 
årshjul 

De fast planlagte afsøgningsforløb afvikles i december og juni måned, før der er 
optagelsesstart på de tre spor: AGU, PGU, EGU. 
Indholdet på afsøgningsforløbene afvikles af en primær vejleder og evt. en EGU 
vejleder på FGU skolen og planlægges som et samlet forløb.  

 
Eleverne vil opleve skolen sammen med deres gruppe/andre elever, besøge 
værkstederne på skolen, og modtage vejledning under opholdet.  
De individuelle forløb bliver planlagt i samarbejde med en vejleder på skolen, som 
sørger for at den unge bliver koblet på et værksted, der kunne have interesse for 
den unge i fremtiden.  
Den unge bliver tilknyttet en vejleder på skolen, som vil følge op på trivslen under 
opholdet, og foretage en samlet evaluering af forløbet.  

 
 
 



Holdstørrelse  Det forventes at de planlagte forløb afholdes med max 18-23 deltagere  
 
De individuelle forløb aftales mellem ansvarlig vejleder og KUI 
 

Læring og 
undervisning  

Undervisningen bygger på de 15 didaktiske principper for FGU. Se vejledningen.  
https://emu.dk/sites/default/files/201905/Vejledning%20til%20de%2015%20dida
ktiske%20principper%20for%20FGU.pdf  

Skema og den 
daglige rytme 

Eleverne følger et skoleskema med følgende dagstider, dog med mulighed for 
individuelle forløb:  
Mandag: 08:15- 15.30 
Tirsdag: 08:15 - 13:45 
Onsdag: 08:15 – 13:45 
Torsdag: 08:15 – 15.30 
Fredag: 08:15 – 13:45 

Kommunikation 
med KUI  

Evaluering af den enkelte elevs forløb, sker altid med baggrund og viden fra den 
eller de linjer, hvor elever har deltaget i undervisningen.  
 
Der evalueres altid tilbage til KUI, på den enkelte elevs forløb, hvilket foregår på 
skrift og sendes til nærmeste KUI vejleder på sikkermail. Derudover vil der være 
mulighed for at planlægge et fælles evalueringsmøde mellem KUI vejleder, den 
unge, og vejleder fra FGU skolen, hvis der er behov herfor.  
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