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beskæftigelsesmedarbejdere, vejledere eller
anden aktør

Hvad er EGU?

Hvem gør hvad og hvornår?

ErhvervsGrundUddannelsen er en 2-årig
kompetencegivende uddannelse med stor vægt på
praktik for unge under 30 år.

For beskæftigelsesmedarbejdere, virksomhedskonsulenter, UU-vejledere og andre gælder det om, at
spotte de unge, der kan være potentielle til en EGU.

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.

Når en ung er spottet og vurderet ift. ordinær
uddannelse udarbejdes der en detaljeret beskrivelse af
den unge. Herefter kontaktes egu-vejlederen, som
visiterer til EGU på baggrund af tilstrækkelig detaljeret
og relevant beskrivelse af den unge og afklaring i
praktik. Vurderer egu-vejlederen, at grundlaget ikke er
tilstrækkeligt kan der blive tale om yderligere 3
måneders afklaringsforløb enten på Produktionsskolen
Kongshøjgaard eller i virksomhedspraktik. Har eleven
tidligere relation til enten Produktionsskolen
Kongshøjgaard eller Næsbyhus Produktionsskole
kontaktes denne for et EGU-forløb. Såfremt den unge
er 3 år fra det seneste produktionsskoleophold
kontaktes EGU-vejleder Malene H. Sørensen.

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.
Efter endt uddannelse er den unge dagpengeberettiget,
hvis vedkommende et år inden afslutning af
uddannelsen melder sig ind i en a-kasse.
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Ung mellem 16-30 år
Vil med fordel kunne klare en
individuelt tilrettelagt uddannelse,
hvor praktik fylder en del mere end teori
Brancheafklaret
Mødestabil og kan arbejde 37 timer
om ugen. Den unge kan dog starte op på
færre timer (dog ikke færre end 30
timer) men skal kunne bestride 37 timer
efter 3 måneder
Motiveret for en
erhvervsgrunduddannelse
Lærer bedst gennem praktisk arbejde
Har det svært med boglig undervisning
Vil kunne klare et job på ordinære vilkår
efter afsluttet EGU

Når den unge er klar og visiteret til EGU findes der en
praktikvært, hvis ikke virksomheden allerede er fundet,
og egu-vejlederen oplyser ved behov arbejdsgiver om
muligheden for mentorstøtte i en afgrænset periode –
maks. 3 måneder.

Når virksomheden skal være
med, så er det vigtigt at vide at:
Virksomheden
behøver ikke at
være godkendt som
praktikplads for at
have en egu-elev. Egu-eleven aflønnes efter
branchens overenskomst
med elevløn eller særlig
egu-elevløn, og der
betales ikke pension blot
Der betales ikke løn
12,5% i feriepenge.
under kursusforløb –
Regler vedr.
eleven modtager
sygedagpenge er som i
derunder skoleydelse andre ansættelsesforhold.
fra kommunen.

Private virksomheder får
en bonus på kr. 68 pr. dag
eleven er i praktik. Et
gennemført egu-forløb giver
en bonus på kr. 40.000.

Egu-vejlederen
fungerer som vejleder
for både eleven og
virksomheden
gennem hele
uddannelsen.

Egu er IKKE med i
ordningen om
Praktikplads-AUB

