Vi udfører et
rigtigt stykke
arbejde
På BYG, BOLIG
OG ANLÆG vil du opleve:
- At blive en del af et ægte
arbejdsfællesskab.
- Glæden og stoltheden ved
at udføre et rigtigt stykke
arbejde.

Bliv elev på
FGU Bornholm
Hvis du gerne vil starte på FGU
Bornholm skal du kontakte din
uddannelsesvejleder i kommunen.
Sammen finder i ud af om FGU er det
rigtige tilbud til dig.

Kontakt
FGU Bornholm
Minervavej 2
3700 Rønne
Mail@fgub.dk
+45 5697 4259
Cathie Westh +45 6012 1812 (rektor)
Signe Kühle +45 2211 9081 (vejleder)

- Blive en del af FGU
fællesskabet, på dine
præmisser.

FGU Bornholm

- Få et fagligt løft som
relatere sig til din
virkelighed og det arbejde
du drømmer om.

Minervavej 2, 3700 Rønne

FGU Bornholm
– din fremtid!

BYG, BOLIG
OG ANLÆG
PGU – PRODUKTIONS GRUNDUDDANNELSE

På værkstedet kommer der rigtig mange ordrer fra
både erhvervslivet og private kunder. Udover
bestillingsopgaver, renoverer vi møbler fundet på
BOFA, bygger nye ting af genbrugsmaterialer, lærer
om materialer og værktøj samt kunstneriske
produktioner. Vi synes at motivation er det vigtigste
redskab vi har i vores værktøjskasse, derfor er vi altid
lydhøre overfor elevernes egne opgaveforslag.
”Jeg vil egentlig ikke uddanne mig indenfor træ, men værkstedet
er der hvor jeg føler mig bedst tilpas, og jeg lærer at være på en
arbejdsplads.” – Anna, elev på Byg, bolig og anlæg
Introduktion til Byg, bolig og anlæg
På Byg Bolig og anlæg sætter vi eleven i fokus og
arbejder målrettet på at motivere alle vores elever,
uanset hvilke niveau og kendskab de starter på.
Der er stor rummelighed og masser af
sammenhold på værkstedet. Værkstedet rummer
STU, lærlinge, basis- og PGU elever. Vi kan godt
lide at arbejde med sidemandsoplæring - det er
noget man selv lærer en hel del af samtidig med,
at det øger ens selvtillid.
”Det er nogle hyggelige og seriøse lærere. Der er både plads
til fis og ballade, men det er seriøst arbejde samtidig.”
– Mads, elev på Byg, bolig og anlæg.

Generelt på værkstedet sætter vi stor fokus på brugen
af fagudtryk, og det at kunne indgå i et
arbejdsfællesskab.
Matematik og dansk bliver naturligt integreret på
værkstedet, f.eks. i form af udarbejdelse af
arbejdsportfolio og eksamensportfolio. Samt at
årsplanen i dansk og matematik følger den årsplan de
har på Byg, Bolig og Anlæg.

Prøver:
Hvert niveau afsluttes med en prøve på følgende
måde:
Niveau 1 - Portfolie
Niveau 2 - Praktisk prøve
Niveau 3 - Begge dele
I kommer kun op i gennemgået materiale.

Undervisning

Værkstedets placering:

På Byg, Bolig og Anlæg mødes vi hver dag til en
morgenbriefing over hvad dagens opgaver består af og
hvem der udfører hvad. Vi har en også en kort teori
lektion, som altid starter med dagens fagudtryk og
følgende forklaring. Resten af dagen består af drift på
værkstedet. Nogle uger sætter vi fokus på teori som
f.eks. tegningsforståelse og/eller emneuger i
samarbejde med resten af skolen.

Værkstedet er placeret på Minervavej 2 i Rønne.
Vi glæder os til at se dig!
Kontakt os eller din UU vejleder for at få en
rundvisning.

”Der er rigtig god stemning på værkstedet, man føler sig
velkommen, der er musik - ikke altid god, især ikke når
Nikolaj vælger.” – Anna, elev på Byg, bolig og anlæg

Kontakt os
FGU Bornholm
Minervavej 2, 3700 Rønne

