
 

 

 

 

Basisforløb 

Målgruppen Basisforløbet er for elever der: 

 Elever der venter på at blive optaget på et spor januar eller august 

 Elever som igennem den helhedsorienterede undervisning skal bestå fag 
for at sikre optagelse på en anden ungdomsuddannelse. 

 Skal afklares i forhold til valg af spor AGU, PGU og EGU 

 Er uafklaret i forhold til fremtiden og fagretning.  

 Unge der har brug for styrkelse af de personlige, sociale og faglige 
kompetencer. 

 Unge der starter på nedsat tid. 
 

 

Indsatsområder Eleverne skal have FGUs DNA på basis, hvilket bl.a. kan opnås ved at eleverne 
bliver koblet op på et basisværksted hvor der finder en produktion sted, fx butik, 
cafe, hjemmeside, der sikre både den teoretiske og praktiske læring. Eleven bliver 
tilknyttet en kontaktlærer, som har et særligt blik for at skabe relationen med 
eleven og som går den nødvendige vej for, at den unge er i progression. 
FGU Syd- og Midtfyn forbereder elever på et basisforløb til optagelse på ét af de 
tre spor på FGU. 
 
Der arbejdes målrettet med:  

 Fremmøde 

 Humør 

 Kommunikation 

 Samarbejde 

 Positivitet 

 Tilgang til at modtage opgaver 

 Progression fra ydre til indre styring. 
 
Ved start på basisforløbet får eleven afdækket sine dansk, ordblinde og 
matematikkompetencer ved brug af FGU testmateriale.   
 

Helhedsorienteret 
undervisning og 
årshjul 

Basisforløbene tilrettelægges på alle uddannelsesspor fleksibelt, og omfatter 
undervisning på grundlæggende niveau i dansk og matematik. Derudover vil der 
være introduktion til uddannelsessporene og mulighed for at deltage i de planlagte 
valgfag.  
 
Svendborg: Cafe, pop up butik 
Faaborg: Studiecafe 
Ringe: Cafe, Kreativ pop up 
 



FGU lærer på basis-sporet er sammensat i teams. Disse teams samarbejder om 

afviklingen af undervisningen. Teamet planlægger sammen hvilke temaer der skal 

afvikles og hvorledes ressourcerne i teamet fordeles, så ingen er alene om 

opgaven.  

I årshjulet kan der planlægges med kombinationsforløb og erhvervstræning for 

eleverne. Erhvervstræning kan have en varighed på 2 x 2 uger både i foråret og 

efteråret. Kombinationsforløb kan max udgøre 5 uger af det samlede 

uddannelsesforløb. 

 
På Basis sporet arbejdes der digitalt, og skolens LMS system anvendes af eleverne. 
I LMS systemet opretter underviserne undervisningsforløb og eleverne kan tilgå 
disse forløb online. I 2020 vil fjernundervisning på LMS platformen være en 
mulighed. Omfanget af fjernundervisningen aftales med elevens kontaktlærer og 
vejleder.   
 
Elevens progressionen skal måles og dokumenteres igennem hele forløbet. 
Eleverne arbejder med dokumentation af egen læring og kontaktlæren 
dokumenterer i forløbsplanen.  
 
Teamet indtænker motion og sundhed i løbet af ugens aktiviteter.    
 

Holdstørrelse  Der er løbende optag på basisforløbet.  
  

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  
 
I skoleåret 19/20 er følgende fire didaktiske principper udvalg til et særligt fokus på 
FGU Syd- og Midtfyns tre skoler:  

 Helhedsorienteret undervisning 

 Synlige læringsmål 

 Inkluderende læringsmål 

 Praksisbaseret dannelse og læring 
 

Skema og den 
daglige rytme 

Eleverne følger et skoleskema med følgende dagstider, dog med mulighed for 
individuelle aftaler:  
Mandag: 08:15- 15.30 
Tirsdag: 08:15 - 13:45 
Onsdag: 08:15 – 13:45 (nyhedstimen efter frokost) 
Torsdag: 08:15 – 15.30 (eftermiddag: valgfag) 
Fredag: 08:15 – 13:45  
 
Nyhedstimen afvikles hver onsdag. Her vil der være meddelelser, informationer, 
fælles opgaver og sang for hele skolen.  
Valgfag afvikles torsdag eftermiddag. 
 
Der er gratis morgenmad for eleverne, dette måltid indtages sammen med FGU 
lærer kl. 08.15 i det første modul.  
 

https://emu.dk/sites/default/files/201905/Vejledning%20til%20de%2015%20didaktiske%20principper%20for%20FGU.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/201905/Vejledning%20til%20de%2015%20didaktiske%20principper%20for%20FGU.pdf


På AGU- basis i Svendborg er den praktiske undervisningen tilknyttet, den lokale 
genbrugsbutik, hvor noget af undervisningen vil finde sted.  
 
 

Vejledning  Vejledningen af de unge foretages af en FGU- lærer i samarbejde med en FGU -

vejleder: 

 

Vejledningen er en integreret del af den helhedsorienterede undervisning. Der skal 

dog tages højde for at vejledningen har to kerneområder:  

 Vejledning som knytter sig op på et tema/produktion/ eller undervisning i 

den daglige undervisning, hvor vejlederen deltager.  

 Vejledning i forbindelse med forløbsplanerne for den enkelte elev, hvor 

der er fokus på faglige, sociale og personlige kompetencer i samarbejde 

med elevens lærer. 

 

SPS  Elever med funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder kan søge om 

støtte, i form af IT hjælpemidler/rygsæk.  

 

Alle elever får foretaget en test i dansk og matematik af lærere med kompetencer 

til at teste f.eks. ordblindelæreren og matematiklæreren. Testene viser hvor 

eleverne har særligt brug for hjælp og støtte. Dansk testen vil vise om der er brug 

for at lave en opfølgende ordblinde test på eleven. Ordblinde læren vil 

efterfølgende teste de elever, hvor der er mistanke om ordblindhed, hvis testen 

ikke tidligere er fundet sted.  

 

Hjælpeprogrammerne vil blive integreret i undervisningen, og det sikres at der 

anvendes et bredt tilbud af disse programmer, så det sikres at eleverne får brug 

for dem hjælp, der passer til dem.  

Alle FGU lærer kender overordnet til hvilke programmer der kan anvendes til 

ordblinde undervisningen, men der vil altid være tilknyttet en ordblindelærer 

(OBU) på hvert hold, der sikre elevernes læring igennem hjælpemidlerne.  

 

FGU Syd og Midtfyn vil arbejde for at skabe en skolekultur, hvor det er naturligt at 

modtage ordblinde undervisning. Ordblindeundervisningen er ligeså naturligt som 

at gå med briller.  

 

 


