FGU Bornholm
– din fremtid!
Vi udfører et
rigtigt stykke
arbejde

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

STU
PÅ FGU
BORNHOLM
STU – SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

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.

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)

•

•

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

FGU Bornholm

•

Minervavej 2, 3700 Rønne

VÆRDIER

På vores praktisk værksteder som f.eks. Træ og metal
eller smykke vil man udover håndværket, også lærer
hvordan man begår sig socialt på en arbejdsplads, med
den kultur og de normer, man måske vil finde på en
kommende praktikplads eller arbejdsplads.
Det er også muligt på vores STU at du følger en af
vores Almene linjer, hvor dansk og matematik er i
fokus.

Introduktion til STU
På STU og vores tilknyttede værksteder kommer
du til at deltage i et arbejdsfællesskab, hvor der er
rum og plads til alle. Som en del af FGU vil der
som en naturlig del af værkstedsundervisningen
indgå både dansk og matematik på værkstederne.
Vi bestræber os på at bygge bro mellem de
boglige fag og de praktiske fag. Udover de faglige
og praktiske fag, vil vi arbejde hen mod at du
finder dine egne ben på arbejdsmarkedet, og i
voksenlivet.
”STU har givet mig muligheden for at uddanne mig på
niveau med andre, på mine helt egne præmisser.”

– Mie, elev på STU.

På STU på FGU har vi stort fokus på at du som ung
bliver en del af fællesskabet med de andre FGU og
STU elever. Du vil på lige vilkår med de andre elever,
have mulighed for at danne netværk og sociale
relationer på tværs af fagene og holdene.
Undervisning
Vores STU tilbud er selvfølgelig helt skræddersyet til
dig som STU elev, men der også nogle gennemgående
elementer som f.eks. STU dage hvor vi har fokus på at
tage på udflugter, søge praktikpladser og alle STU
elever er fast tilknyttet et værksted, hvor der vil være
en STU lærer til stede for at give den ekstra støtte du
har brug for.
Der er også mulighed for at deltage i almene fag såsom
dansk, matematik og engelsk.
”Jeg synes det er rart sted at være og jeg har lært meget mere
i matematik end nogensinde før.” – elev på AGU.

Prøver:
Der kan indgås individuelle aftaler om almene fag
der evt. afsluttes med eksamen efter 7-trins
skalaen. Eleven får en standpunktskarakter efter
7-trins-skalaen i almene fag, som eleven har
gennemført og som ikke har været udtrukket til
prøve. Prøven aflægges, når eleven afslutter, det
niveau, der er fastsat i elevens forløbsplan. Prøve
i matematik og dansk/dansk som andetsprog er
obligatorisk. Har eleven ét eller flere almene
valgfag, aflægges der prøve i ét fag efter udtræk.

Værkstedets placering:
Værkstedet er placeret på Minervavej 2 i Rønne.
Vi glæder os til at se dig!
Kontakt os eller din UU-vejleder
(uddannelsesvejleder) for at få en rundvisning.

Kontakt os
FGU Bornholm
Minervavej 2, 3700 Rønne
www.fgubornholm.dk
STU Ansvarlig Signe Nielsen

