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Er EGU noget for mig?










Ja, jeg er nemlig mellem 16-30 år
Ja, for jeg har brug for en individuel
tilrettelagt uddannelse, hvor praktik fylder
langt mere end teori
Ja, for jeg lærer bedst gennem praktisk
arbejde
Ja, jeg har det svært ved boglig undervisning
Ja, for jeg ved hvad jeg gerne vil arbejde med
Ja, for jeg er mødestabil og kan arbejde 37
timer om ugen
Ja, for jeg er motiveret for at tage en
ErhvervsGrundUddannelse
Ja, for jeg vil arbejde på at kunne klare et job
på ordinære vilkår efter endt EGU

Lasse Larsen







1,5 år på produktionsskole
EGU inden for træindustri
1,5 års praktik på Vannerup
Møbelfabrik
Uddannelse med kurser inden
for faget Maskinsnedker på
Skive Tekniske Skole
Efter endt EGU er Lasse ansat
på ordinære vilkår i
virksomheden

Hvad er EGU?
ErhvervsGrundUddannelsen er en 2-årig kompetencegivende
uddannelse med stor vægt på praktik for unge under 30 år.
Uddannelsen er bygget op omkring arbejde. Hovedparten af
uddannelsen foregår på en eller flere arbejdspladser og kun en
lille del i kursusforløb. Derfor er EGU for unge, der
foretrækker arbejde frem for skole.
Hver egu-elev får sin egen
personlige uddannelse. Det er eguvejlederen, der sammen med egueleven og virksomheden sørger for,
at uddannelsen passer til elevens
ønsker, behov og kompetencer og
virksomhedens behov. Eguvejlederen er tilknyttet som
vejleder under hele uddannelsen.
Kursusforløbene varer fra 20-40 uger, og man kan både
komme i praktik og på kursus flere forskellige steder under
uddannelsen. Egu-elever får elevløn under praktikken og
skoleydelse under kursusforløbene.
Når man har gennemført både kurser og praktik
tilfredsstillende, får man et uddannelsesbevis. EGU kan være
springbræt til at påbegynde ordinær uddannelse eksempelvis
som EUD-elev eller blive ansat på ordinære vilkår enten hos
praktikstedet eller i anden virksomhed.
Endvidere er du dagpengeberettiget, hvis du et år før
afslutning af uddannelsen er meldt ind i en a-kasse.

”Jeg var så skoletræt, at jeg ikke
kunne se mig selv sidde i en klasse
i mange måneder og år. Det jeg
allerhelst ville var: Ud at arbejde.
Derfor var EGU godt for mig”.
Søren, Egu-praktik som murer
”Jeg har haft svært ved at
beslutte, hvad jeg vil være.
Men jeg er glad for tøj at
mode, og derfor var egupraktik i en skobutik den
rigtige løsning”
Marie, Egu-praktik i en
skobutik
Som egu-elev kan du
eksempelvis blive praktikelev i:








Et gartneri
Landbruget
Et autoværksted
En butik
Et smedeværksted
En børnehave
Et transportfirma

Karina, EGU-praktik hos Probeco A/S

Marie Ryltoft Hedegaard







Afklaringsforløb på Produktionsskole både i
landbruget og på kreativ værksted
Afklarende praktik mhp. EGU i Oustrupvejens
Børnehave
1,5 års praktik i Oustrupvejens Børnehave med
løn ifølge overenskomst
20 ugers kursusforløb på SOSU Nord grundforløb uden prøver
8 ugers kursus på VUC - individuelt tilrettelagt
undervisning i dansk og matematik
Efter afsluttet EGU er Marie startet på Almen
Voksenundervisning på VUC

