EGU

FGU Aalborg 2021
VIRKSOMHEDER

Op til
40.000 kr.
i bonus
Læs mere i
brochuren

EGU - ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN
EGU henvender sig til den unge, der gerne vil i længere virksomhedspraktik og
tilegne sig erfaringer og kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller erhvervsuddannelse. EGU-forløbet varer typisk 2 år, hvor 2/3 af tiden
foregår ude i en privat eller offentlig virksomhed. Den sidste 1/3 af tiden vil være
et skoleforløb, som aftales mellem virksomheden, eleven og FGU. Hvis det f.eks.
er en forudsætning, at eleven har truckcertifikat eller hygiejnebevis for at arbejde
hos en virksomhed, vil der være mulighed for at tilegne sig disse kurser, som en
del af det samlede skoleforløb. Gennemføres EGU på FGU 3-niveau, er eleven
berettiget til optagelse i A-kasse på dimmitendvilkår.
• Til unge der lærer bedst i praksis

HVORFOR VÆLGE EN EGU ELEV?
• Eleven får relevante kurser uden omkost- • Timeløn på niveau med elev
ninger for din virksomhed.
• Du behøver ikke være godkendt til
• Mulighed for bonus på op til 40.000 kr.
at tage ordinære lærlinge.
• Virksomheden har medindflydelse på ele- • Fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og skoleperioder.
vens uddannelsesforløb.
• Mulighed for at indgå kortere praktikaftaler.

• Du er med til at skabe et vendepunkt i et ungt menneskes liv

• En fast kontaktperson under hele forløbet.

• Uddannelsen varer typisk 2 år
• 2/3 foregår i virksomheden
• 1/3 er i skoleforløb
• Eleven får uddannelsesbevis og bliver berettiget til optagelse i
en A-kasse på dimmitendvilkår
• Jeres EGU-elev følger virksomhedens egen personalepolitik og eventuelle
overenskomst

#Fleregladeunge

Erhvervstræning som forberedelse
Inden selve EGU forløbet starter, har virksomheden mulighed for at afprøve eleven i
4 ugers erhvervstræning. Eleven modtager
skoleydelse i denne periode.

VIL DU VIDE MERE
Kontakt:

Praktikvejleder
Lise Lotte Myrup
Tlf. 9931 4512
M. 25204512
llmk-skole@aalborg.dk

EGU Vejleder
Helle Nørgaard
Tlf. 6198 8187
hno@fguaalborg.dk

UU Aalborg
Kayerødsgade 37
9000 Aalborg
Tlf: 9982 8000
www.uu-aalborg.dk

FGU Aalborg
Sohngårdsholmsvej 51
9000 Aalborg
Tlf: 9631 6363
www.fguaalborg.dk

