Vi udfører et
rigtigt stykke
arbejde
På METAL 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.

Sandemandsvej 19A, 3700 Rønne

FGU Bornholm
– din fremtid!

METAL
PGU – PRODUKTIONS GRUNDUDDANNELSE

Du får kendskab til mange fag på Metalværkstedet,
men du har også mulighed for at fordybe dig i et fag
og dygtiggøre dig inden for det område og så er miljø,
genbrug og bæredygtighed er et gennemgående tema
for Metalværkstedet.
”Tekst til udtalelse.”
– Elev, elev på Metal

Introduktion til Metal
På Metalværkstedet arbejder vi med forskellige
aspekter af smedefaget. Vi laver både reparationer
og producerer varer fra idé til færdigt produkt for
skolen og for andre kunder. Det kan være alt fra
juletræer og lysestager til ramper, rulleborde eller
en minigolfbane. Du kommer til både at svejse,
skære og bukke, og du får godt kendskab til en
række forskellige maskiner.
”Tekst til udtalelse.”
– Elev, elev på Metal
Du får et grundlæggende kendskab til materialer
og processer inden for metal. Du bliver
introduceret til lettere tegningsforståelse,
måleteknik, kvalitetskontrol og udnyttelse af
materialerne, og du lærer at begå dig på et
professionelt værksted. Du kommer til at arbejde
med reel produktion og du får dermed
kompetencer, du kan overføre direkte, hvis du får
lyst til at begynde på industriel uddannelse.

Vi bestræber os på at integrere almene fag i
undervisningen. Det betyder at du lærer dansk, PASE
(privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og
erhvervslære) og matematik samtidig med at du
arbejder i praksis inden for Metalværkstedet. Vi har en
tro på, at du lærer bedst, når du er aktiv, og derfor gør
vi op med den traditionelle skolebænksundervisning.
Undervisning
Undervisningen på Metal-værkstedet, omfatter
serviceopgaver, projekter og produktioner både i
grupper og alene. Det kan være små og store opgaver
fra idé til færdigt produkt, hvor du lærer håndværket
bag opgaverne og får erfaring med forskellige
materialer, værktøjer, redskaber og teknikker. Du er
som udgangspunkt med hele vejen fra den første
arbejdstegning, til produktion og til kundekontakten.
På den måde får du en masse kompetencer indenfor
faget. Undervisning på Metal-værkstedet er ”action”
baseret, både i værkstederne og en del ude/fri-lufts
aktiviteter. Samarbejde, team og hold øvelser, er i
fokus. Du vil blive præsenteret for mange fag og
uddannelser inden for metalområdet.
Erhvervs træning og praktikforløb er også tiltænkt den
enkelte.

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.
Værkstedets placering:
Værkstedet er placeret på Sandemandsvej 19A i
Rønne.
Vi glæder os til at se dig!
Kontakt os eller din UU vejleder for at få en
rundvisning.

Kontakt os
FGU Bornholm

