FGU Bornholm
– din fremtid!
Vi udfører et
rigtigt stykke
arbejde
FGU Bornholms strategi
VISION
Vi uddanner og guider de unge videre til uddannelse
og erhvervsliv igennem dialog, fællesskab og glæde
FGU Bornholm er et uddannelsessted med plads til
alle. Vi er ambitiøse på de unges vegne og hjælper
dem med at opsætte og realisere deres mål. Vi
inspirerer dem til at udfolde deres fulde potentiale
og være den bedste udgave af sig selv.
De unge er i centrum i alt hvad vi gør. Vi møder de
unge som de er. De oplever åbenhed,
imødekommenhed og dialog i øjenhøjde. Vi skaber
sammen en hverdag med kreativitet, engagement og
læring.

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

Kontakt

Cathie Westh +45 6012 1812 (rektor)
Signe Kühle +45 2211 9081 (vejleder)

Udvikling:
Vi er konstant optaget af at udvikle elever, skole og
hinanden. Vi er ikke bange for at eksperimentere og
fejle.

•

Respekt:
Vi respekterer hinandens forskelligheder og hjælper
med at se hinandens styrker. Vi kan være dem vi er.

Minervavej 2, 3700 Rønne

•

FGU Bornholm

Fællesskab:
Vi møder hinanden med et åbent sind, glæde og
løfter sammen. Vi spiller hinanden gode og hjælper
og støtter hinanden

Frigør dit fulde potentiale

Forberedende Grunduddannelse

FGU Bornholm
Minervavej 2
3700 Rønne
Mail@fgub.dk
+45 5697 4259
www.fgubornholm.dk

VÆRDIER

•

FGU
BORNHOLM

”Der er forskellige typer af undervisere til alle slags
elever og et godt fællesskab.” – elev på AGU.

Vælg mellem 3 spor

Velkommen til FGU Bornholm
Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et
tilbud som henvender sig til unge op til 25 år,
som har brug for et samlet uddannelsestilbud for
at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial
uddannelse eller beskæftigelse.
Formålet med FGU er generelt at ruste de unge
på Bornholm fagligt, personligt og socialt til at
gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme
godt i gang på arbejdsmarkedet.
Det særlige ved FGU er, at der er fokus på at
koble teori, praksis og produktion. Der arbejdes
med emner indenfor bæredygtighed, frivillighed
og projekter målrettet for eksempel Folkemødet
og meget andet.
Uanset spor lærer den unge dansk, matematik og
om samfundet, hvor der arbejdes konkret med
områder, såsom byg, genbrug, sundhed, industri
eller et andet fagligt område.

Almen Grunduddannelse – er for dig, der gerne vil
have adgang til en gymnasial uddannelse, 2-årige HF eller
en erhvervsuddannelse og derfor har brug for at blive
bedre til almene fag som dansk, matematik, samfundsfag,
engelsk og naturfag, m.fl.
Produktionsgrunduddannelse – er for dig, der lærer
bedst ved at bruge dine hænder. Her får du teori og
værkstedsundervisning indenfor et fagligt tema på et af
vores værksteder, så du bagefter kan tage en
erhvervsuddannelse eller få et job. Dansk og matematik
kobles sammen med den praksis del af uddannelsen.

Vælg mellem faglige temaer og almene fag
Faglige temaer og værksteder
• Industri
(Metal (auto), Smykke & Finmekanik
og Tekstil & Design)
• Handel og kundeservice (Handel & Serv. (turisme))
• Byg, bolig og anlæg (Træ)
• Kommunikation og medier (Komm. IT & eSport)
• Omsorg og sundhed (Sundt & Grønt (mad))
• Miljø og genbrug går på tværs af alle temaer
Almene fag
Dansk, Dansk som andetsprog, Matematik, Engelsk,
Naturfag, Samfundsfag, Identitet og medborgerskab,
PASE (Privatøkonomi, arbejdspladslære,
Samarbejdslære, Erhvervslære)
Prøve
Den unge afslutter FGU uddannelsen med afsluttende
prøver, der vurderes efter 7-trin skalaen for almene
fag og bestået/ikke bestået for faglige temaer.

Erhvervsgrunduddannelse – er for dig, der gerne vil i
praktik, fordi du ønsker at komme i job eller tage en
erhvervsuddannelse. Her er du i virksomhedspraktik det
meste af tiden. Indimellem er der skoleforløb, som du
bagefter kan bruge i din praktik, såsom dansk, matematik
eller kompetencegivende kurser (AMU).
Basis og Afsøgningsforløb - er du i tvivl om hvilket
spor du skal vælge eller om FGU Bornholm er noget for
dig, så er et Basis eller 14 dages Afsøgningsforløb en
mulighed for at prøve forskellige spor og temaer af. På
basis indgår du i de daglige aktiviteter, samt de
arrangementer og temaer der arbejdes med.
”FGU Bornholm har gjort mig mere selvsikker. Jeg er blevet mere
udadvendt, så nu tør jeg være aktiv og snaksaglig i timerne og i det
sociale.”
- Mikkel, elev på IT, Kommunikation & eSport

FGU Bornholms adresser
•
•
•

Minervavej 2, Rønne
Sandemandsvej 19, Rønne
Gl. Rønnevej 17A, Nexø

Vi glæder os til at se dig!
Kontakt os eller din UU-vejleder
(uddannelsesvejleder) for at få en rundvisning.

