Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
Målgruppen

Indsatsområder

Helhedsorienteret
undervisning og
årshjul

EGU sporet er for unge der:
 Har et ønske om at starte på en erhvervsuddannelse eller komme i job.
 Er mødestabile og kan arbejde 37 timer/ugen (enten med det samme eller
med tiden).
 Ikke under anden uddannelse og ikke i beskæftigelse.
 Erhvervsafklaret eller tæt på at blive det.
 Elever der profiterer af at deltage i en virksomhed i et læringsfællesskab.
FGU Syd- og Midtfyn forbereder EGU eleverne på at blive optaget på en
erhvervsuddannelse, eller komme i job inden for et erhverv, som den unge
interesserer sig for. Alle elever uden en virksomhedskontrakt starter på
basisforløbet eller et fagligt tema på PGU, hvor der her arbejdes med at finde en
virksomhedspraktik indenfor den ønskede branche. Alle EGU elever tilknyttes et
fagligt tema, når eleven underskriver sin virksomhedskontrakt.
Der er et stærkt fokus på de faglige, sociale og personlige egenskaber hos den
enkelte elev.
På EGU sporet foregår undervisningen med 2/3 praktisk undervisning i en
virksomhed, og 1/3 teoretisk undervisning på skolen.
Den teoretiske undervisning vil være med fokus i PASE faget, og kan blive afviklet
af EGU vejlederen. Eleverne indkaldes i hold, så der er grundlag for et fællesskab.
Varighed og hyppighed vil variere, alt efter målgruppen.
For de elever hvor det giver mening vil dansk og matematikundervisning, tilbydes i
en helhedsorienteret kontekst.
Der kan på basisforløbet planlægges med erhvervstræning (2 x 2 uger ) for en EGU
elev, og der kan ligeledes indgå kombinationsforløb i det omfang der gavner
eleven uddannelsesplan. Derudover vil der være mulighed for opnå relevante
kompetencebeviser. Der henvises til lov og bekendtgørelsen og FGU uddannelsen
og samarbejdsaftalen mellem FGU Syd- og Midtfyn og KUI Svendborg, Langeland,
Ærø og Faaborg Midtfyn.
På EGU sporet er der mindst en EGU vejleder, som har kontakten til de unge der er
i praktik på en virksomhed. EGU vejlederne arbejder i teams med andre på FGU
Syd- og Midtfyn, hvor der kan hentes ressourcer om nødvendigt.
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.
På EGU sporet arbejdes der desuden 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.
EGU eleven kan afslutte sit uddannelsesforløb med en standpunktskarakter på
niveau 1 eller 2, eller gå til en fagprøve på FGU niveau 3.
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

Læring og
undervisning

Det forventes at de planlagte EGU undervisningsforløb på skolen afholdes med 1015 elever pr. hold.
Det er muligt for eleven at skrive en praktikaftale med en virksomhed uanset
tidspunktet på året. Derfor starter en EGU elev på basisforløbet eller på PGU
sporet, med tilknytning til et fagligt tema, med det formål at finde en virksomhed,
hvor det er muligt at etablere en praktikpladsaftale.
Det er ikke nødvendigvis de samme elever som deltager i den teoretiske,
helhedsorienterede undervisning på skolen hver gang.
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

Det aftales med elever og deres læremester hvornår de skal komme på skolen til
helhedsorienteret undervisning.
Der er tale om hele og halve undervisningsdage, fordelt på et halv år. EGU
vejlederne planlægger disse undervisningsforløb og afvikler dem i fællesskab.

Vejledning

EGU vejledningen er fortsat personlig. Dvs. den enkelte EGU elev får en primær
vejleder som er kontaktlærer igennem hele EGU forløbet. EGU er fortsat
individuelle forløb som er fleksible, og de kan tilrettelægges efter elevens og
læremesterens ønsker.

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.

