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Vi glæder os til et godt samarbejde med dig.   Regelsæt til nye elever - ændringer kan forekomme. 

Mødetidspunkter 

Mandag, tirsdag og torsdag 8.15 – 15.00.  
Onsdag 8.15-13.45. Fredag 8.15 – 13.00. 
(der kan forekomme ændringer pr. adresse) 
Hver morgen møder man evt. omklædt i relevant 
arbejdstøj på aftalte adresse. Du tilbydes morgen-
mad og modtager informationer for dagen.  
Adresser: Minervavej 2 og Sandemandsvej 19a, 

3700 Rønne eller Gl. Rønnevej 17a, 3730 Nexø. 
 
Morgenmad og frokost 1 x ugentlig 
Alle elever tilbydes morgenmad ca. fra kl. 08.15 – 
08.50. Der tilbydes frokost 1 x ugentligt. 
 

Sygdom 

Hvis du er syg, skal du ringe til skolens kontor på 
tlf.: 5697 4259 mellem kl. 08.00 og 08.15 eller til 
din kontaktlærer/underviser. 
Du skal ringe hver dag, du er syg.  
Ringer du ikke, betragtes du som udeblevet, og 
der trækkes i skoleydelsen.  
Du kan IKKE sygemelde dig pr. SMS, mail eller 

lignende, men kun via telefonisk personlig kon-
takt, med mindre der er helt særlige grunde. 
Kontoret vil ved flere eller længere sygdomsperio-
der forlange en lægeerklæring. Skolen betaler. 
 

Skoleydelse 

Som elev på FGU Bornholm får du udbetalt skole-
ydelse. Satser pr. uge for skoleydelser i 2021: 
-Under 18 år: 382 kr./uge  
-Over 18 år – hjemmeboende: 663 kr./uge  
-Over 18 år – udeboende:  1.539 kr./uge  
Skoleydelsen er bagudbetalt og optjenes i 2 ugers 
perioder med udbetaling fredag. 

For forsørgere er der adgang til et forsørgertillæg: 
-Enlige forsørgere – 1.489 kr./uge 
-Ikke-enlig – 595 kr./ uge 
Du bliver trukket i skoleydelse, hvis du kommer 
for sent/går for tidligt eller har andet ulovlig fra-
vær. Modtager du lommepenge (efterværn), kan 

du ikke modtage skoleydelse, jf. lovgivningen. 

 
Transport 
Som ordinær elev på FGU Bornholm kan du 

søge Ungdomskort (læs mere på www.bat.dk - 

ungdomskort) – du betaler ca. 13 kr./dag (2021 
pris)- betaling følger kalender måned der giver fri 
transport på hele Bornholm med bus, samt rabat 
på billetter til bus/tog i resten af landet. Vi kan 

hjælpe med oprettelse ved start. 
 
Påklædning 
På flere af værkstederne skal du benytte sikker-
hedssko og tøj der er egnet til arbejdet. 

Sikkerhedssko kan evt. købes/lånes på FGU Born-
holm – hør nærmere ved indmeldelsen eller ved 

skift mellem værksteder. 
 
Erhvervstræning (Praktik) 
I løbet af dit ophold som elev på FGU har du mu-
lighed for erhvervstræning. Som udgangspunkt 
kan du komme i erhvervstræning, når du har gået 

på skolen i min. en måned og det vurderes, at du 
udviser stabilitet – både i arbejdet og i fremmøde. 

Rygning, alkohol, m.m. 

Der er røgfri skoletid, hvorfor det ikke er tilladt at 
ryge på skolens område eller i skoletiden. 
På skolens område er det ikke tilladt: 
- At bruge, besidde, sælge eller videregive nar-

kotiske stoffer, andre rusmidler eller doping-
præparater. 

- At møde op til undervisningen eller andre akti-
viteter på skolen i påvirket tilstand 

Dette er bortvisnings grundlag, hvor der kan træk-
kes i skoleydelse. Oplever du andre elever er på-
virkede, bedes du kontakte en af skolens ansatte. 
Kun ved særlige festlige lejligheder på skolen, kan 

der gives tilladelse til at indtage alkohol. Tilladelse 

gives af skolens ledelse. Unge under 18 skal have 
en særskilt tilladelse fra forældre.  
 
Elevsamtaler/forløbssamtaler 

Der bliver holdt elevsamtaler mellem dig og din 
værkstedsleder/undervisere. I den forbindelse la-
ves/justeres din forløbsplan løbende. 

Klager 
Det er muligt at klage ifølge FGU’s forskrifter. 
Kontakt din vejleder eller rektor, for mere infor-
mation. 

FGU - Forberedende grunduddannelse 
består af 3 spor: 
- AGU – Almen grunduddannelse 
- PGU – Produktionsgrunduddannelse 
- EGU – Erhvervsgrunduddannelse 

Afdelinger for AGU og PGU for faglige  
temaer (FT) og værksteder (V): 
Minervavej 2, 3700 Rønne 
FT - Byg, Bolig og Anlæg, Handel og kundeservice 

(Turisme, kultur og fritid), AGU (Almengrundud-
dannelse) 
V – Handel & Service, AGU og Træværksted 
 

Møbelfabrikken, Gl.Rønnevej 17a, 3730 Nexø: 

FT - Omsorg og Sundhed, Kommunikation & me-
dier, Industri 

V - Tekstil, Kommunikation/IT og e-sport, Grønt 
og sundt 

 

Sandemandsvej 19a, 3700 Rønne:  

FT – Industri  
V - Smykke og smedeværksted 

Miljø og Genbrug går på tværs af linjerne 

 

FGU Bornholm og    

indgår aftale om følgende regelsæt  

Dato: 

Elev underskrift:__________________ 

 

Skolens underskrift:_______________ 

http://www.bat.dk/

