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skræddersyet 
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TiL vejledere Og 
SagSbehandlere, 
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– egu er en erhvervskompetenCegivende 
 uddannelse til unge under 30
– egu er en uddannelse, hvor praktikken 
 Fylder mest
– egu er individuelt tilrettelagt
– egu-eleven skal være motiveret og 
 branCheaFklaret
– egu-vejlederen Følger eleven gennem 
 hele Forløbet
– egu udbydes aF kommunerne

sTeMPeL

egu
mod på mere

www.egu.dk
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2.0 aktiviteter
– igangsættelse og medfinansiering af 20 lokale 
 egu-projekter. 
– informationskampagne om egu. 
– etablering af et fagligt miljø med afholdelse af 
 landsdækkende konferencer og landsmøder for 
 egu-fagfolk. 
– Opdatering og videreudvikling af inspirations- 
 materialet samt andet brugbart egu-materiale. 
– Udarbejdelse af effekt-analyse af egu, der skal  
 øge den fælles viden om egu og dokumentere  
 de effekter, uddannelsen har for de unge, der  
 begynder på den.

Find projektbeskrivelsen på 

www.kl.dk/egu

Udgiver: KL
November 2011
Tryk: Litotryk.dk
Oplag: 20.000

du kan downloade dette hæfte på 
www.egu.dk og www.kl.dk/egu.

Sæt Skub i egu! 2.0
i samarbejde med Ministeriet for Børn og 
Undervisning sætter KL endnu mere skub i 
erhvervsgrunduddannelsen – egu. Projekt 
”sæt skub i egu! 2.0” varer til udgangen af 
2012.

Formålet er at øge kendskabet til egu og 
at understøtte udviklingen af metoder og  
organiseringsformer i det lokale arbejde 
med uddannelsen.
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dette hæfte henvender sig til vejledere og sagsbehandlere, 
der møder potentielle egu-elever i folkeskolen, på UU-centre 
(Ungdommens Uddannelsesvejledning), jobcentre, uddan-
nelsesinstitutioner, ungdomsskoler, produktionsskoler, 
vUc’er, sprogskoler, socialcentre, handicapcentre mv.

hæftet skal udbrede kendskabet til egu og formidle konkret 
viden om uddannelsen. hensigten er at gøre erhvervs-

motivation og erhvervSafklaring
det er vigtigt for camilla på 19 år at blive i stand til at 
forsørge sig selv. hun vil gerne have en uddannelse og  
noget at stå op til. der er god opbakning fra forældrene, 
som hun stadig bor hos. camilla er glad for at lave mad, 
og hun vil gerne arbejde i et køkken. stor motivation og 
god erhvervsafklaring er vigtige udgangspunkter for, at 
camilla kan starte på en egu og udfordre sin usikkerhed, 
de faglige barrierer og sit lave selvværd.

faglige og PerSonlige udfordringer
camillas skoleår har været præget af grov mobning og en 
generel mangel på trivsel. Både på den skole, hvor hun gik 
i 1.-6. klasse, og efterfølgende på den skole, hvor hun gik 
i 7.-9. klasse. de personlige problemer udviklede sig til, at 
hun begyndte at skade sig selv.

camillas faglige niveau ligger under middel i både dansk 
og matematik. Mundtlig engelsk er nogenlunde. hendes 
erhvervserfaring består i at have omdelt aviser i to år.

camilla er god til at samarbejde, og hun er ikke bange for 
at lære andre at kende. hun er god til at overholde regler 
og kan godt finde ud af at møde til tiden. For andre ser det 
umiddelbart ud, som om camilla har styr på tingene.

camilla er ekstremt tilbageholdende på grund af sine  
mange negative oplevelser i skoleårene. ved at være til-
bageholdende passer hun på sig selv. hun tror for det  

 inFormation om egu til 
vejledere og SagSbehandlere

egu For at blive 
en Sikker hÅnd i kØkkenet

grunduddannelsen til et velkendt og velbegrundet valg for 
unge med behov for et skræddersyet uddannelsesforløb 
med mere praktik. hæftet giver samtidig svar på en række 
ofte stillede spørgsmål.

dette hæfte erstatter udgivelsen ”egu – når vejen til uddan- 
nelse ikke er ligetil”, som blev udgivet af KL i november 
2009.

meste, at andre gør tingene på den rigtige måde. Omvendt 
er hun selv enormt bange for at begå fejl.

Potentiale
På trods af de personlige og faglige udfordringer var  
camillas forventninger til egu positive, inden hun startede 
på uddannelsen. hendes vejleder har fra begyndelsen 
været fokuseret på, at camilla udvikler rutiner, arbejds-
markedserfaring og tro på sig selv i kraft af sit arbejde på 
praktikstederne. Når det gælder skoleforløbene, så er han 
opmærksom på, at hun har brug for støtte og opbakning. 
en egu kan, ifølge camillas vejleder, føre til en lovende 
fremtid inden for catering.

På camillas uddannelsesbevis kommer der til at stå 
’cateringassistent’. 

der er bred politisk enighed om, at flere unge skal have en 
uddannelse. Målet kan imidlertid være vanskeligt at indfri 
for de unge, der er blevet bremset af væsentlige barrierer  
i deres tidligere skoleforløb. andre kan være svære at 
motivere i traditionelle undervisningsmiljøer, eller de kan 
have personlige problemer.

nyttige hjemmeSider
www.egu.dk
hjemmeside med information om egu

www.kl.dk/egu
kl’s hjemmeside om egu

www.uvm.dk
ministeriet for børn og undervisning, 
find egu under ’erhvervsuddannelser’

www.uuuc.dk
ungdommens uddannelsesvejlednings 
uddannelsescenter

henSigten med egu
hensigten med egu er at give hver af disse unge en skræd-
dersyet uddannelse, hvor praktik fylder mere end teori, og 
blandt andet dermed nedbryde de barrierer, som gør det 
vanskeligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller at kom-
me i gang med en erhvervsuddannelse. 

SkoleforlØb
–  erhvervsskole: Fødevareproduktion, 
 hygiejne – 11 uger
– erhvervsskole: sundhed, køkken og 
 catering – 11 uger

Praktik
– cateringvirksomhed – 82 uger

CaSe
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egu er en 2-årig erhvervskompetencegivende uddannelse, 
som udbydes af kommunerne. en gennemført egu giver 
kvalifikationer, der kan bruges i et job på arbejdsmarkedet 
eller til at starte på en erhvervsuddannelse. hvis det ikke 
lykkes at finde job eller uddannelse i direkte forlængelse 
af en egu, har eleven ret til optagelse i en a-kasse på  
dimittendvilkår.

det er ikke én bestemt uddannelsesinstitution, som vare-
tager uddannelsen af egu-eleverne. Uddannelsen er en 
såkaldt vekseluddannelse, som kommunen er forpligtet 
til at tilrettelægge i samarbejde med lokale uddannelses-
institutioner.

SkrædderSyet
egu er en individuelt tilrettelagt uddannelse og er nøje 
tilpasset egu-elevens ressourcer, interesser og mål.
det er egu-vejlederens opgave, sammen med eleven, at 
planlægge den 2-årige uddannelse, og der skal laves en 
uddannelsesplan. Planen består af en kombination af  
skoleundervisning (min. 20 og maks. 40 uger) og praktik i 
en eller flere private eller offentlige virksomheder.

Praktikken i virksomhederne fylder mest i uddannelsen. 
dermed får egu-eleverne gode muligheder for at udvikle 
praktiske færdigheder og få konkrete indblik i arbejds-
markedet. Undervisningen på for eksempel erhvervs- og 
produktionsskoler skal opkvalificere eleverne både bogligt 
og praktisk. den skal også skabe forudsætninger for fortsat 
uddannelse og udvikle elevernes medborgerfærdigheder.

hvad er egu?

antal indgÅede egu-aftaler

om egu
– egu er en individuelt tilrettelagt uddannelse
– en egu varer normalt 2 år
– egu er primært baseret på virksomhedspraktik
– skoleforløbene i egu er minimum 20 og maksimum  
 40 uger fordelt på 2 år
– en egu-elev arbejder som udgangspunkt 37 timer 
 om ugen
– i praktikperioderne betaler virksomheden elevløn
– i skoleperioderne modtager egu-eleven skoleydelse
– eleven har fast vejleder under hele uddannelsen egu er en uddannelse for unge, der ikke har de nødvendige 

personlige, sociale og faglige forudsætninger for umid-
delbart at kunne gennemføre for eksempel en ordinær 
erhvervsuddannelse eller en anden kompetencegivende 
uddannelse.

målgruppen for egu rummer blandt andre:
– unge, der lærer bedre via praktiske aktiviteter
– unge med svage boglige kompetencer
– tosprogede unge med svage dansksproglige 
 kompetencer
– unge med personlige eller sociale problemer
– unge, der ikke ser de holdbaserede ungdoms-
 uddannelser som en mulighed.

hvem kan Få tilbud om egu?
i forhold til hver enkel elev skal der laves en vurdering af, 
om den unge tilhører målgruppen for egu.
 
en potentiel egu-elev er en ung under 30 år, der:
– er brancheafklaret, eller godt på vej til det
– ikke har umiddelbare forudsætninger for at kunne 
 gennemføre en anden kompetencegivende ungdoms-
 uddannelse
– bor i kommunen.

egu afgrænser sig fra ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov – UsB, som af nogle benævnes sTU. 
en egu-elev skal inden for en overskuelig horisont kunne 
begå sig stabilt i virksomhedspraktikken og oppebære en 
ordinær elevløn. det mere langsigtede perspektiv for en 
egu-elev er job og selvforsørgelse.

baggrund umiddelbart inden oPtagelSe 
PÅ egu for Årene 2007-2009.

kilde: uni – C statistik & analyse kilde: uni – C statistik & analyse
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motivation og erhvervSafklaring
17-årige achmed har fuldført folkeskolens 9. klasse, men 
bestod ikke afgangsprøven i mundtlig og skriftlig dansk. 
achmed har gået et år på produktionsskole. Mens han 
var elev på produktionsskolen, havde han et godt praktik-
ophold på et lokalt autoværksted. hans drøm er at blive 
automekaniker, og han ønsker at starte på teknisk skoles 
4-årige mekanikeruddannelse.

faglige og PerSonlige udfordringer
På et møde mellem UU-vejlederen, achmed, achmeds far 
og hans søster snakker de om fremtiden. achmed holder 
fast i, at han vil reparere biler, og refererer især til sit succes- 
fulde praktikophold. hans UU-vejleder anerkender, at 
praktikopholdet var en succes, men holder samtidig fast 
i sin vurdering af, at achmed ikke kan klare en eUd her 
og nu. vurderingen sker på grundlag af achmeds faglige 
problemer med mundtlig og skriftlig dansk. achmed har 
også svært ved at koncentrere sig og svært ved at styre sit 
temperament, når tingene ikke lykkes for ham.

UU-vejlederen overvejer en egu for at kvalificere achmed 
til en mekanikeruddannelse. achmed, achmeds far og UU- 
vejlederen aftaler derfor et møde med en egu-vejleder.  
På mødet er der enighed om, at achmeds ønske om en 
mekanikeruddannelse ikke er urealistisk. Men der er også 
enighed om, at achmed ikke har de danskkundskaber og 
den modenhed, der skal til, for at han kan starte på et 
grundforløb. 

alle kommuner har pligt til at tilbyde egu til unge borgere, 
som tilhører målgruppen. Kommunerne kan lade produk-
tionsskoler og erhvervsskoler oprette og gennemføre egu.
Første skridt i retning af en egu er at indstille eleven til 
optagelse på uddannelsen. 

egu lokalt
Ungdommens Uddannelsesvejledning i de enkelte kommu-
ner vil altid kunne oplyse om, hvem der fungerer som den 
lokale egu-instans. du kan finde en oversigt over landets 
UU-centre på www.uuuc.dk.

Forud for indstillingen til egu er det vigtigt at klarlægge, 
om eleven er motiveret, brancheafklaret og i stand til at 
arbejde 37 timer om ugen. den lokale egu-instans skal 
bruge dette forarbejde til endeligt at træffe en afgørelse 
om start på egu.

 når egu hjælper 
drØmmen på vej

hvem gør hvad?

egu-vejlederen kontakter autoværkstedet, som gerne vil 
lave en praktikplads til achmed. egu-vejlederen og mester 
laver nu sammen med achmed en uddannelsesplan. i 
planen indgår blandt andet, at achmed skal følge et vUc-
kursus tre hele dage om ugen det næste halve år. side-
løbende er achmed i praktik ugens to sidste dage. Kurset 
er dansk på 9./10. klasses niveau. derudover indskrives 
han på et 2-ugers modul på teknisk skole med grundlæg-
gende motorkendskab, og på et 2-ugers modul med fokus 
på dæk og bremser.

Potentiale
hvis alt går godt, afsluttes kurset med en 10.-klasses  
afgangsprøve. det vil løbende blive vurderet, om achmed 
kan fortsætte sin uddannelse på en teknisk skole på  
mekanikerlinjen. i så fald skal hans praktik på autoværk-
stedet fortsætte under eUd.

vejledning 
i egu består aF: 

– Positiv vurdering af, at eleven tilhører målgruppen for egu
– Udarbejdelse af en uddannelsesplan
– søgning efter og valg af praktiksted(er)
– valg af egnede uddannelsessteder og -forløb
– vejledningssamtaler
– samtaler med forældre og andre samarbejdspartnere
– Udfærdigelse af uddannelsesbevis

CaSe

PoSitivt frafald
hvis achmed afbryder sin egu, fordi han bliver 
kvalificeret til en anden kompetencegivende 
uddannelse, vil det blive registreret som et 
positivt frafald.

vejledning
egu-vejlederen på den ansvarlige instans er omdrejnings-
punktet og kontinuiteten i alle elevers egu. sammen med 
eleven udarbejder egu-vejlederen en uddannelsesplan.

gennem hele uddannelsen er egu-vejlederen en tilgænge-
lig og støttende person, og vejlederen har fokus på alle 
elementer i uddannelsen – både de faglige, de personlige 
og de sociale. 

i løbet af praktikperioderne er vejlederen også den primære 
kontaktperson til virksomheden, når det gælder både faglige 
og personlige spørgsmål. egu-vejlederen er også i kontakt 
med de uddannelsesinstitutioner, hvor der er tilrettelagt 
skoleforløb. På hver af disse institutioner er eleven primært 
knyttet til en lokal vejleder, der skal vejlede i forlængelse af 
de regler, der normalt gælder for vejledning på stedet.

vejledning 
i egu
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dorte har mere end 30 års erfaring med vejledning af 
unge, heraf 8 års erfaring som egu-vejleder. hun har taget 
del i hundredvis af individuelle uddannelser – fra start til 
slut. Forarbejdet med at afdække om egu er det rigtige 
uddannelsestilbud sker altid med fokus på især branche-
afklaring og motivation. Omvendt har elevernes mange 
forskellige potentialer og udfordringer ført hende vidt  
omkring i arbejdet for, at eleverne får en god og skræd-
dersyet ungdomsuddannelse.

udfordringer
der er mange unge og deres forældre, som har brug for 
at lære mere om de muligheder, der kan blive virkelighed 
med en egu. det er en udfordring at bevidstgøre dem om, 
at særligt de erhvervserfaringer, som egu-eleverne kan 
tage med sig fra praktikstederne, er en unik mulighed. de 
konkrete erfaringer fra praktikstederne er, sammen med 
relevante uddannelsesbeviser og certifikater fra skole-
delene, afgørende for at kunne blive en del af det ordinære 
arbejdsmarked. Fremtidsudsigterne er en vigtig del af  
motivationen hos egu-eleverne, som typisk skal arbejde 
med både faglige og personlige problemer undervejs.

tilgang
det er vigtigt for dorte og hendes egu-kolleger, at egu bliver 
tilbudt unge, som er en del af målgruppen for egu. For at 
opretholde kvaliteten i uddannelsen er det vigtigt, at der 
er et reelt potentiale i den enkelte egu-elev. erhvervs- 

en ansøgning om egu skal laves på baggrund af den  
unges uddannelsesplan i den lokale Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning og/eller via en specifik egu-ansøgning. 
eleverne kan ikke blive optaget på egu på grundlag af en 
afkrydsning i den ordinære ’Tilmelding til Ungdomsuddan-
nelse’. Kommunernes UU’ere vil altid kunne oplyse om, 
hvem der er den lokale egu-instans. 

Første skridt i egu-vejledningen er at vurdere, om den unge 
hører til målgruppen for egu. Brancheafklaring og motiva-
tion er to af de vigtigste faktorer. det er ofte vejledere på 
UU-centre og produktionsskoler samt sagsbehandlere på 
socialcentre/jobcentre, som introducerer den unge til egu.

anSvar og kontinuitet
det er den egu-ansvarlige instans, der har det overord-
nede vejlederansvar. sammen med eleven udarbejder en 
egu-vejleder en individuel uddannelsesplan. 

egu-vejlederens opgave er især at skabe kontinuitet og 
sammenhæng i egu. det er en central funktion i en uddan-
nelse, der er sat sammen af flere forskelligartede elementer. 

egu-vejlederen

vejledningens faSer
afklaring og motivation er to vigtige faktorer for at få lov 
til at starte på egu, og dorte stræber altid efter at koble en 
sammenhængende faglighed på de praktiske erfaringer 
ved at tilrettelægge relevante skoleforløb.

i løbet af de to år, hvor eleverne er under uddannelse på 
skoler og praktiksteder, er det typisk den samme egu-
vejleder, der følger eleven hele vejen. dorte kender betyd-
ningen af at være omdrejningspunktet i en egu. sammen 
med eleverne har hun overvundet en bred vifte af udfor-
dringer og barrierer.

reSultater
dorte har vejledt mange egu-elever, hvor personlige,  
sociale eller faglige udfordringer er blevet forvandlet til 
højere selvværd, erhvervserfaring og faglige kompetencer. 
Og hun har set kolleger opnå tilsvarende resultater ikke 
mindst takket være den tætte vejlederkontakt gennem 
hele uddannelsen. de færdiguddannede egu-elever har, 
foruden uddannelsesbeviset, typisk en styrket tro på, at de 
kan begå sig på en arbejdsplads. egu’ere har i reglen mod 
på mere.

i praktikperioderne er egu-vejlederen vigtig for både  
eleven og praktikstedet. vejlederens løbende opfølgning 
kan være afgørende for, om eleven formår at leve op  
til praktikaftalen, og vejlederen skal samtidig være parat  
til at håndtere en bred vifte af personlige og sociale  
problemer. Mange virksomheder har begrænsede ressour-
cer til at støtte eleven og håndtere eventuelle problemer 
på egen hånd. Typisk har eleven en kontaktperson på 
praktikstedet, som kontakter vejlederen, hvis der opstår 
problemer.

Under skoleforløbene skal de uddannelsesinstitutioner, 
som indgår i uddannelsesplanen, vejlede i forlængelse af 
de regler, der normalt gælder for vejledning der.

hvis der er flere parter involveret i en egu, eksempelvis  
et handicapcenter eller en socialforvaltning, er egu- 
vejlederen initiativtager til netværk og samarbejde. Målet 
er, at alle aktører omkring eleven får et samlet overblik 
over, hvilke problemer der er de væsentligste, hvordan de 
løses, og hvem der løser dem. det overordnede vejled-
ningsansvar ligger altid hos egu-vejlederen.

vej-
lederen

vejledning 
i egu

kommunenS uu’ere 
vil altid kunne 
oPlySe om, 
hvem der er den 
lokale egu-inStanS.
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virksom-
heden

søren er produktionsleder i en industrivirksomhed med 
omkring 80 medarbejdere. i løbet af de sidste to år har 
virksomheden været praktiksted for 4 egu-elever. virksom-
heden ansætter egu-elever i praktik, fordi den påtager sig 
et socialt ansvar som en stor arbejdsplads i lokalområdet. 
samtidig har virksomheden mulighed for at give eleverne 
opgaver og udfordringer, der gør arbejdsdagen relevant, 
indholdsrig og kvalificerende.

udfordringer
elevernes mødestabilitet er typisk sørens første fokus. 
de må ikke være i tvivl om, at virksomheden har brug for 
dem hver dag og til tiden. derudover er søren opmærksom 
på, om arbejdsopgavernes type, omfang og kompleksitet 
bliver bygget op i et tempo, som harmonerer med den  
enkelte elev. hidtil har virksomheden kunnet håndtere alle 
udfordringer selv, men det er vigtigt for søren at vide, at 
der er en vejleder knyttet til eleven gennem hele praktik-
perioden.

tilgang
den daglige løbende dialog med eleverne er afgørende. 
søren lærer eleverne at melde ud – og melde fra om nød-
vendigt. samtidig gør søren og hans kolleger sig umage 
med at lytte til eleverne og opfange deres signaler. den 
daglige dialog er fundamentet for elevernes tryghed i  
arbejdet, og trygheden skal indfinde sig for at gøre elev-
erne til velfungerende medarbejdere på lageret eller i  
produktionen. eleverne er velkomne til at spørge efter  
andre eller større udfordringer i deres praktik, og så er  
virksomheden parat til at se efter nye og passende mulig-
heder sammen med eleven.

det er på praktikstederne, at eleverne får erfaring og  
viden om arbejdsfunktioner og arbejdsforhold. Praktik-
ken fungerer altså som selve grundstenen i egu. Praktik  
i private eller offentlige virksomheder er det absolut  
centrale element i at kvalificere eleverne til et fremtidigt 
arbejdsliv eller fortsat uddannelse. 

lØn under Praktik
i praktikperioderne arbejder eleverne normalt fuld tid, det 
vil sige 37 timer om ugen. der udbetales ordinær elevløn 
svarende til de sædvanligt gældende aftaler for tilsvar-
ende arbejde, for eksempel fastsat via overenskomst eller 
i protokollat omfattende egu-elever.

de første tre måneder i en praktikvirksomhed er prøvetid, 
hvis praktikaftalen omfatter seks måneder eller mere. 
ved kortere praktikophold kan prøvetiden være en eller to  
måneder efter aftale. 

Praktikvirksomhederne skal ikke leve op til særlige krav for 
at modtage egu-elever. Udgangspunktet er, at de kan til-
byde relevante arbejdsopgaver, som er medvirkende til at 
udvikle elevernes kompetencer. derudover bliver praktik-

oPblomString 
 og givtig arbejdskraFt

Praktik

reSultater
søren har set egu-eleverne folde sig ud og blomstre, både 
personligt og arbejdsfagligt, i løbet af deres praktik. de 
vokser med opgaverne, hvis forventningerne er fornuftigt 
afstemt mellem dem og virksomheden. søren har alle-
rede oplevet egu-elever med lærlingepotentiale, og han 
kan se, at de udvikler sig til at kunne begå sig på arbejds- 
markedet med deres erfaringer og deres uddannelsesbevis  
i hånden. det er absolut sandsynligt, at han ansætter en af 
de færdiguddannede egu-elever, hvis virksomheden skal 
øge antallet af medarbejdere.

stederne valgt ud fra, om de er i stand til at tage godt imod 
eleverne og hjælpe dem tilrette på arbejdspladsen. 

kontaktPerSon
eleverne har typisk en kontaktperson på praktikstedet. det 
fremmer elevernes trivsel og udvikling på arbejdspladsen. 
samtidig er egu-vejlederen i løbende kontakt med praktik-
virksomhederne for at sikre, at eventuelle personlige eller 
sociale problemer kan håndteres bedst muligt og i respekt 
for virksomhedens måde at arbejde på. Fravær under praktik 
udgør et særligt problemfelt, som vejlederen har fokus på.

Forud for arbejdet i en praktikvirksomhed skal arbejds-
giver og elev indgå en praktikaftale. aftalen er et juridisk 
aftaledokument, som angiver målet med praktikopholdet,  
og hvilke arbejdsområder og funktioner eleven skal  
beskæftige sig med. aftalen beskriver også aftalevilkår 
om prøvetid, opsigelse og ophævelse. egu-vejlederen 
godkender praktikaftalerne. 

Praktikopholdenes samlede varighed i egu kan i særlige 
tilfælde forlænges med op til et år, hvis det bliver vurderet, 
at eleven har behov for længere praktik.

egu-
uddannelsen

egu-vejlederen 
Følger eleven 
gennem hele 
uddannelSen.

det er på 
PraktikStederne, 
at eleverne 
Får erfaring og viden 
om arbejdsFunktioner 
og arbejdsForhold.
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motivation og erhvervSafklaring
Kenneth har haft to kortvarige ansættelser inden for ned-
brydning og rengøring, og han har været på kontanthjælp 
i et år. siden han var 13 år, har Kenneth villet køre lastbil. 
drømmen er at bryde familiemønstret og få en uddan- 
nelse og et arbejde. Kenneths egu-vejleder vurderer, at 
han er tilstrækkelig erhvervsafklaret og motiveret til at 
begynde på en egu. egu skal kvalificere ham til at kunne 
arbejde som lastbilchauffør hos en vognmand.

faglige og PerSonlige udfordringer
efter fire måneders undervisning i transport og logistik 
på en erhvervsskole måtte Kenneth opgive at følge med.  
Kenneth er ordblind, har svært ved dansk og har måttet gå 
to klasser om.

i løbet af sine skoleår har Kenneth boet hos to plejefamilier, 
men som 17-årig flyttede han tilbage til sine forældre.  
Forældrene er nu skilt, og Kenneth bor hos sin far, som 
han har et problematisk forhold til. det kan gøre ham  
deprimeret og svække hans evner til at møde i skole eller 
på arbejde.

i løbet af sin skolegang har Kenneth ikke pjækket, og han 
er god til at møde til tiden. han har desuden kørekort og en 
ren straffeattest. 

halvvejs i sin egu har Kenneth, som nu er 22 år, bestået 
både teori og køreprøve til lastbil og hænger, men det har 
været en stor udfordring for ham.

hans to første praktikophold blev begge afbrudt i utide, 
fordi store problemer med faderen gjorde Kenneth ude af 
stand til at møde op og passe sit arbejde. Kenneth er nu i 
gang på et tredje praktiksted, som kender til hans familie-

skoleforløbene i egu skal tilsammen udgøre minimum 20 
uger og maksimum 40 uger. der er flere forskellige uddan-
nelsesinstitutioner, som kan tilbyde skoleforløb til egu. 
det kan være produktionsskoler, erhvervsskoler, vUc’er, 
arbejdsmarkedsuddannelser, højskoler, ungdomsskoler-
nes heltidsundervisning, undervisning for indvandrere mv.

skoleforløbene har to hovedformål. det første er at støtte 
eleverne rent fagligt i forhold til arbejdet på praktikstederne.  
en del uddannelsesplaner bliver indledt med et kortere- 
varende skoleforløb. På den måde bliver eleverne bedre 
klædt på til at varetage de opgaver, som de skal løse på 
praktikstedet. samtidig appellerer det til potentielle praktik- 
steder, at eleverne er udstyret med visse færdigheder, når 
de kommer til virksomheden.

det andet hovedformål er at give eleverne større viden 
om arbejdslivet og samfundet i almindelighed. Undervis- 
ningen skal i det hele taget understøtte elevens mulighed 
for fortsat uddannelse.

en del egu-elever oplever at starte på et hold eller i en 
klasse, hvor alle elever bevæger sig inden for samme 
brancheområde. holdbaseret undervisning giver mulighed 

ChauffØrdrØmme 
 med bump på vejen

Skole

forhold. de betingede sig, at Kenneth flyttede hjemmefra 
som et led i at indgå praktikaftalen. Kenneths egu-vejleder 
støttede ham i processen med at flytte hjemmefra, og 
hans praktik er siden forløbet godt.

Potentiale
Kenneths vejleder er fokuseret på, at Kenneth har behov for 
løbende støtte til at oppebære troen på sig selv og primært 
bør modtage praktisk orienteret undervisning. ifølge hende 
er Kenneth godt på vej til at kvalificere sig til at kunne få en 
ordinær ansættelse som chauffør hos en vognmand.

På Kenneths uddannelsesbevis kommer der til at stå 
’Lastbilchauffør’.

for blandt andet at tilbyde specifikke egu-orienterede  
skoleforløb. derudover bliver den enkelte elev også en del 
af et fællesskab uden for praktikstedet.

egu-eleverne er omfattet af samme regler som de øvrige 
deltagere i undervisningen på uddannelsesinstitution-
erne. den konkrete uddannelsesnorm for heltidsunder-
visning gælder som rettesnor for, hvor mange timer egu-
eleven skal have per uge. 

det kan aftales i uddannelsesplanen, at egu-eleven ikke 
skal deltage i eksamen eller afsluttende bedømmelse. 
sådanne fravalg kan have betydning for mulighederne for 
senere merittilskrivning.

skoleforløb på ordinære ungdomsuddannelsesinstitu- 
tioner giver egu-elever ret til at modtage specialunder-
visning eller anden specialpædagogisk støtte på linje med 
andre elever. 

Under skoleforløb får eleven skoleydelse under forudsæt-
ning af, at eleven deltager i undervisningen i det aftalte  
omfang. Takstkataloget for skoleydelse kan findes på 
hjemmesiden for Ministeriet for Børn og Undervisning.

SkoleforlØb
– aMU: Kørekort til lastbil – 6 uger
– aMU: Kørekort til hænger – 4 uger
– aMU: Truckcertifikat – 2 uger
– erhvervsskole: Kursusforløb, farligt gods – 1 uge
– erhvervsskole: Kursusforløb, temperaturfølsomt 
 gods – 1 uge
– erhvervsskole: Kursusforløb, lastvognsmonteret 
 kran – 2 uger
– erhvervsskole: Kursusforløb, autoreparation – 
 4 uger

Praktik
– 78 uger fordelt på 3 praktiksteder, alle vognmænd

det er vigtigt, 
at egu-eleven er 
branCheafklaret 
og motiveret.

CaSe
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Uddannelsesplanen er en kontrakt mellem egu-eleven og 
kommunen. den beskriver elevens kompetencemål, og den 
angiver indhold, mål og varighed af praktik- og skoleforløb. 
skoleforløbene skal udgøre minimum 20 og maksimum 
40 uger, og praktikperioderne foregår i en eller flere  
private eller offentlige virksomheder.

Uddannelsesplanen bliver udviklet i et samarbejde mellem 
eleven og vejlederen. Planen er et værktøj, som skal  
bruges til at give overblik over uddannelsesforløbet og de 
kompetencer, som eleven skal udvikle.

uddannelSeSPlanen

individuel tilrettelæggelSe
Uddannelsesplanen er et dynamisk værktøj, som kan   
ændres, hvis der opstår særlige muligheder eller hindringer 
i praktikperioderne eller under skoleophold. det kan være 
vanskeligt at få alle aftaler  om skoleforløb og praktik på 
plads, når aftalen underskrives. der er ofte elementer, som 
er under forbehold for endelig aftale. Uddannelsesplanen 
afspejler med andre ord, at egu er en individuelt tilrette-
lagt uddannelse med udgangspunkt i elevens behov.

en del elever afbryder uddannelsen for at påbegynde en  
erhvervsuddannelse. egu kan derfor have et positivt frafald.

Over 25 år

19-20 år

21-25 år

18 år

Under 18 år

tilgang til erhvervSgrunduddannel-
Serne i 2007-2009, fordelt PÅ alder.
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tilgang til erhvervSgrunduddannel-
Serne i 2007-2009, fordelt PÅ kØn.

SkoletyPe/
virkSomhedStyPe

Xkøbing Produktionsskole

Xkøbing Kulturcenter
Køkken

Xkøbing erhvervsskole

café Xkøbing

Xkøbing erhvervsskole

Xkøbing Kommune
Kantine

Periode 
fra-til

02.01.2008-
14.03.2008

17.03.2008-
29.08.2008

01.09.2008-
07.11.2008

10.11.2008-
04.01.2009

26.01.2009-
03.04.2009

06.04.2009-
01.01.2010

indhold 
(elementer, mÅl mv.)

intro til køkken- og kantineområde:
faglig oplæring:
–  grundlæggende kendskab til arbejsområdet
Personlig udvikling:
–  styrkelse af personlige sociale kompetencer

køkkenmedhjælper:
faglig oplæring:
– Køkkenhygiejne
– Bagning af brød og kager
– sandwich
– smørrebrød
– Lave og anrette buffet
– anrette servicevogne
– Kassebetjening og kundeservice
Personlig udvikling:
– arbejde med selvtillid

faglig udvikling:
– Kursus i hygiejne (grundfag), førstehjælp og elementær brandbekæmpelse (grundfag)
– Kompetence i førstehjælp/brandbekæmpelse med relevans for uddannelsen
– regler for personlig hygiejne ved arbejde med levnedsmidler og kendskab til 
 rengøringsmidler og metoder i forhold til produktionshygiejne
– Kursus i grundberedningsmetoder, ernæringslære og varekendskab
Personlig udvikling:
– Fortsat arbejde med at begå sig blandt andre unge og at klare sig selv
– Tackle nye udfordringer

køkkenmedhjælper:
faglig oplæring:
– Praktisk køkkenhygiejne
– sandwich
– smørrebrød
– enkle varme retter
– servering og gæstebetjening
Personlig udvikling:
– arbejde med selvtillid

faglig udvikling:
– Kursus i drikkevarer, servering, gæstebetjening, brødbagning og tilberedning 
 af enkle kolde og varme retter
– Praktisk anvendelse af ernæringslære og lovgivning
Personlig udvikling:
– Fortsat arbejde med at begå sig blandt andre unge samt at nå definerede slutmål

faglig oplæring:
– sandwich
– smørrebrød
– enkle kolde og varme retter
– Brødbagning
– anretning til buffet
– anrette servicevogne til møder
– Kassebetjening og kundeservice
– Bestilling af varer
– vikariere i forskellige afdelinger
Personlig udvikling:
– større selvtillid
– arbejde mere selvstændigt

varighed
antal uger

10

21

10

9

10

39

Praktikaftale
indgÅet

X

X

Mundtligt tilsagn 
fra Xkøbing, 
kantineleder NN

deN FÆrdige 
uddannelSeSPlan 
og -aftale Med egu 
erhvervsUddaNNeLse

kilde: uni – C statistik & analyse

PcT.

PcT.
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vejledningen omkring egu fører ofte til spørgsmål om for 
eksempel afgrænsninger i forhold til andre uddannelser, 
løn og støttemuligheder.

det er ikke altid muligt at give generelle svar, fordi egu- 
eleverne kan høre under forskellig lovgivning, inden de  
begynder på uddannelsen. det har i nogle tilfælde betyd-
ning for, hvilke støtteordninger der kan etableres under 
uddannelsen. 

Ministeriet for Børn og Undervisnings detaljerede vejled-
ning om egu kan læses eller downloades på ministeriets 
hjemmeside og rummer tillige en lang række links og  
henvisninger. 

kan egu-elever modtage SPeCial-
PædagogiSk StØtte, SPS?

elever i et egu-forløb har krav på specialpædagogisk bi-
stand efter de regler, der gælder for de uddannelsesakti-
viteter, som de enkelte uddannelseselementer er hentet 
fra. der kan ved behov suppleres med ekstra støtte. Når 
der i et egu-forløb indgår dele af erhvervsuddannelser, 
kan der for eksempel ydes individuel specialpædagogisk 
bistand, hvis eleven har et handicap eller andre vanskelig-
heder, der kan sidestilles hermed. sammenhængen i den 
specialpædagogiske støtte på forskellige skoler/uddan-
nelseselementer fremmes bedst via en aktiv bestræbelse 
fra egu-vejlederens side på at skabe kontinuitet.

da egu er et kommunalt ansvar, skal kommunen sørge for 
specialpædagogisk bistand i de tilfælde, hvor der ikke kan 
søges om støtte inden for reglerne for specialpædagogisk 
støtte.

Mere info om sPs, og hvilke skoler der er omfattet, kan 
findes her: www.spsu.dk.

oFte stillede SPØrgSmÅl
kan egu-elever fÅ bevilget en 
mentor?

i egu-loven er der ikke fastsat egentlige regler for brug af 
mentor i erhvervsgrunduddannelsen, og eleverne er derfor 
ikke direkte omfattet af en mentorordning.

der kan søges om mentorordninger for 15-17-årige unge 
via kontakt til det lokale job- eller UU-center. Kommunerne  
har et særligt ansvar for at stille en mentorordning til  
rådighed for unge, som forlader grundskolen med risiko for  
ikke at begynde på eller kunne gennemføre en ungdoms- 
uddannelse. 

Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats, LaB, giver mulig-
heder for at bevilge mentorstøtte under uddannelse. Med 
Ungepakke 1 er mulighederne for mentorstøtte via LaB 
udvidet til også at omfatte 16-17 årige.

integrationsloven rummer muligheder for mentorord- 
ninger, som kan bevilges via jobcentrene.

hvis skoleundervisningen består af dele af en erhvervs-
uddannelse, kan der til denne del være knyttet en  
mentorordning.

kan egu-elever fortSætte dereS 
egu-uddannelSe efter flytning 
til en anden kommune?

Uddannelsesaftalen er en bindende aftale mellem den 
enkelte kommune og egu-eleven. aftalen ophæves princi-
pielt, hvis eleven flytter fra kommunen. den kommune, 
som egu-eleven flytter til, har mulighed for at overtage 
uddannelsesaftalen. hvis eleven er vurderet til at tilhøre 
egu-målgruppen i én kommune, skal der være særdeles 
vægtige grunde til, at en anden kommune kan gøre op 
med denne vurdering.

udlØSer egu-elever lØntilSkud i 
PraktikPerioden?

efter regler indgået i oktober 2010 er en praktikvirksomhed 
berettiget til løntilskud på 30 kroner per time i de første 
syv måneder af praktikaftaler, der er indgået i henhold til 
lov om erhvervsgrunduddannelse mv. hver ny praktikaftale 
giver mulighed for løntilskud i syv måneder, hvilket vil sige, 
at den samme elev kan udløse løntilskud flere gange.

har man Som færdiguddannet egu-elev 
adgang til oPtagelSe i en a-kaSSe?

de almindelige regler for nyuddannede gælder også for 
egu-elever, da egu er en erhvervskompetencegivende  
uddannelse. Når eleven har gennemført egu, er eleven  
berettiget til optagelse i en a-kasse på dimittendvilkår.

kan egu indgÅ Som et aktiveringS-
tilbud i kommunen?

Nej, egu kan ikke være et aktiveringstilbud, da det er en 
uddannelse. Men et aktiveringstilbud kan for personer 
over 18 år på kontanthjælp fungere som forberedelse til en 
egu. det kan ske gennem et tilbud på en virksomhed eller  
gennem et særligt tilrettelagt tilbud. 

merit – kan man fÅ godSkrevet dele 
af egu PÅ en anden uddannelSe?

egu er en selvstændig, afgrænset og fleksibelt opbygget 
uddannelse, der giver mulighed for merit, hvis eleven  
ønsker at fortsætte i en af de øvrige ungdomsuddannelser. 
det bestræbes, at skoleforløbene i egu lægges som hele 
forløb, så der er mulighed for at opnå merit, hvis eleven 
efterfølgende vælger en beslægtet uddannelse. der kan 
også være mulighed for, at dele af praktikken kan give 
merit, hvis egu-eleven fortsætter i en erhvervsuddannelse 
inden for det faglige område. 

hvordan adSkiller egu Sig fra 
ungdomSuddannelSe til unge med 
Særlige behov, uSb?

egu sigter mod at give umiddelbar adgang til erhvervs-
uddannelse eller fuldtidsbeskæftigelse og forudsætter  
derfor, at den unge har/kan opnå kompetencer til at  
oppebære en elevløn i praktikperioderne. 

UsB er et tilbud til unge udviklingshæmmede og unge med 
særlige behov, som ikke har mulighed for at gennemføre 
en anden ungdomsuddannelse. hensigten med UsB er at 
give personlige, sociale og faglige kompetencer til så selv-
stændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og 
eventuelt til fortsat uddannelse og beskæftigelse.

kan en egu-elev være PÅ 
revalidering?

Unge, som har fået tilkendt revalidering, har mulighed for 
at blive indstillet til en egu. Forud for revalideringen vil der 
være udarbejdet en ressourceprofil, og der vil foreligge en 
godkendt erhvervsplan. Forudsætningen for, at egu kan 
godkendes som en erhvervsplan for revalidenden, er, at 
der efter endt uddannelse skal være gode muligheder for 
job. egu kan ikke opfattes som en arbejdsprøvning.

er egu en mulighed for unge under 
forrevalidering?

Forrevalidering betegner den periode, hvor det ikke er  
muligt at fastlægge det konkrete erhvervsmæssige sigte 
med revalideringen, og hvor tilbuddene er af erhvervs-
modnende eller -afklarende karakter. efter forrevalide- 
ringen skal kommunen vurdere, om der skal tilbydes  
revalidering eller andre erhvervsrettede aktiviteter. det vil 
være afgørende, om planen for egu bliver vurderet som  
afklarende og erhvervsmodnende. 


