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Indhold:  

• FGU-bevis åbner nye døre  

• 100 FGU-elever flyveklar  
• Mød Konstantina, Jimmy, Pernille, Christoffer, Kewan, 

og Betina 

 

 

 
 

Konstantina – to skarpe 7-taller 
22-årige Konstantina fra Nakskov har netop afsluttet sin Al-
mene Grunduddannelse på FGU med et flot resultat.   
 
Konstantina startede på AGU i    
august 2021. Målet var at få sine   
9. klasses eksamener i dansk og 
matematik samt forbedre sit dan-
ske sprog. Med opvækst og rødder 
i Grækenland og Bulgarien, har 
Konstantina især skullet arbejde 
med skiftet til sprog og fællesskab 
i Danmark.    
 
Konstantina afsluttede sit FGU-forløb med fine 7-taller i 
både dansk og matematik. Konstantinas kompetencer i 
danskfaget var blevet så skarpe, at hun tog danskprøven på 
E-niveau, svarende til 10. klasses niveau.  
 
Konstantina er optaget på CELF pr. august 2022, hvor hun 
starter på Grundforløb 2 af Detailuddannelsen.  

100 FGU-elever flyveklar 

Op til sommerferien 2022 siger FGU Lolland-Falster far-

vel til knap 100 elever, der har færdiggjort deres FGU-

uddannelse på en af skolerne i Maribo, Nakskov eller 

Nykøbing Falster.  

Ud af de 100 unge, der afslutter deres FGU-forløb i som-

meren 2022, er 91 % lovet optagelse på en ungdomsud-

dannelse eller står allerede nu med et tilbud om lære-

plads eller job. 

Hvor går de hen?  Pct.  

SOSU 11% 

CELF  21% 

ZBC/EUC 7% 

Anden erhvervsuddannelse 5% 

STX/HHX 4% 

HF 23% 

Job/læreplads 12% 

STU 3% 

Anden FGU/EGU  4% 

Anden udredning/jobcenter 9% 

 

Her 3 år efter FGU-uddannelsens opstart i august 2019 

kan vi rigtigt begynde at se resultaterne de forløb, de 

unge påbegyndte i 2019 og 2020. Det er stor glæde at se 

de uddannelsespolitiske målsætninger og intentionen 

bag FGU blive til virkelighed.  
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FGU-bevis åbner nye døre 
Juni måned er eksamensmåned og 

en bevægende tid, præget af 

spænding og pres, men også let-

telse og glæde – når det lykkes at 

komme i mål.  
 

I dette nyhedsbrev vil du møde en 

række af vores FGU-elever, der 

oplever, hvordan nye muligheder 

åbner sig for dem med et FGU-

kompetencebevis i hånden.   

 

God læselyst!  

Kathrine Hejlskov  
Direktør 

 
 
www.fgu-lf.dk 
 

Maribo - Nakskov - Nykøbing F.  



 
 

 
 

Jimmy – tættere på drømmejobbet  
Jimmy har gået et år på det faglige tema Byg, Bolig og An-
læg på Produktionsgrunduddannelsen i Nakskov.   
 
22-årige Jimmy startede sit PGU-forløb på FGU Vestegnen 
i 2020, men flyttede til Lolland bl.a. for at få lidt mere ro 
omkring sig og mulighed for at spare op til egen lejlighed. 
Målet er at blive uddannet tømrer.  
 

 

”Jeg har det godt med matematik, men sværere med 
dansk. Jeg har tidligere været testet ordblind og fik en IT-
rygsæk på FGU Vestegnen”, fortæller Jimmy. Han havde 
bestået sin matematik ved 9. klasses afgangseksamen, 
men manglede at bestå dansk for at kunne klare adgangs-
kravet på EUD.  
 

Med et 4-tal i dansk og en bestået fagprøve i det faglige 
tema Byg, Bolig og Anlæg er vejen banet for EUD. ”Drøm-
men er at starte mit eget firma, et mindre firma, hvor jeg 
også kan tage andre unge i lære”, fortæller Jimmy.  
 

Jimmy har været rigtig glad for sin tid på FGU, men glæ-
der sig nu til et nyt kapitel på CELF i Nykøbing. Han starter 
nemlig på Træfagenes byggeuddannelse i august. 
 
 
 

  
 
 
 

Pernille – ”Et godt spring videre” 
20-årige Pernille er optaget på HF+ på Katedralskolen i 
Nykøbing F. til august.   
 
Pernille starterede på 
AGU i Nykøbing i august 
2020 og har netop afslut-
tet Dansk, Matematik, og 
Identitet og medborger-
skab med 12 i alle tre fag 
– samt naturfag og en-
gelsk – med 10 i begge 
fag! 
 
”Jeg har taget mig sam-
men. Jeg ville vise alle an-
dre, at jeg godt kunne”, 
siger Pernille, der både har arbejdet for at styrke sine 
faglige kompetencer, men også for at få et bedre fodfæ-
ste i det sociale ungdomsmiljø.  
 
”FGU er et godt spring videre – også selvom man har 
personlige udfordringer”, siger Pernille.  
 
 

Christoffer – klar til HHX  
19-årige Christoffer har gået på AGU i Nykøbing siden 
august 2020. 
 
Han har netop afsluttet 
sin AGU med en stribe 
fine karakterer i Dansk D, 
Matematik E, Engelsk D, 
Identitet og medborger-
skab, Naturfag, sam-
fundsfag og PASE. 
 
Samtidig har Christoffer 
gennemført historie og 
tysk på fjernundervisning 
på VUC, begge dele af-
sluttet med imponerende  
12-taller.  
 
Christoffer har både fået et fagligt løft og større moden-
hed i sit FGU-forløb. ”FGU er anderledes end folkesko-
len. Jeg har skullet arbejde mere selvstændigt med opga-
verne – og det lærer man mere af”, siger 19-årige Chri-
stoffer. ”Jeg er blevet meget mere selvstændig”.  
 
Christoffer fortæller, at han har været genert og har 
skullet arbejdet med at danne venskaber, og bibeholde 
de gode relationer. Men nu er han klar til nye udfordrin-
ger og skal prøve noget helt nyt: Christoffer bruger sine 
nye kompetencer som springbræt til HHX-uddannelsen i 
Næstved, hvor han starter i august.  

  

FGU – Forberedende Grunduddannelse  
AGU – Almen Grunduddannelse 
PGU – Produktionsgrunduddannelse 
EGU – Erhvervsgrunduddannelse 
 
 
 



 
 

Kewan – ”Nu har jeg muligheder” 
I juni 2022 afsluttede 21-årige Kewan sin Produktions-
grunduddannelse i Maribo med bestået fagprøve og en 
topkarakter i matematik.  
 

 
 
Fagprøven i det faglige tema Mad og Ernæring, var en 
praktisk prøve i at tilberede et måltid med særligt fokus 
på unge og fiberrig kost. Kewans præstation lå ifølge cen-
sor helt i top.  
 
Kewan startede i august 2021 på det faglige tema Tu-
risme, Kultur og Fritid, men skiftede i januar 2022 til Mad 
og Ernæring. Kewan har været meget uafklaret omkring, 
hvad han ville. Kewan har i sit FGU -forløb især haft brug 
for at forbedre sine faglige kompetencer. ”Det eneste, jeg 
bestod i folkeskolen, var dansk”, siger Kewan.  
 
Kewan er starter på Gastronom/kok uddannelsen på CELF 
i august, men har i mellemtiden også fået tilbudt en lære-
plads på Bandholm Hotel. De fine faglige præstationer 
har giver Kewan selvtillid og et solidt fundament at bygge 
videre på. ”Nu har jeg muligheder”, som Kewan siger.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Betina – lærepladsen i hus  
Betina har været med hele vejen fra FGUs begyndelse, ja 
faktisk før. Hun starterede i skolekøkkenet på Lollands 
produktionsskole i 2018, og fulgte med da tilbuddet blev 
til et FGU-forløb i august 2019.  
 
”Jeg har ikke haft en god skolegang”, siger Betina. 
”Dansk og matematik har været svært for mig. Jeg er 
god til at komme til tiden, men jeg har brug for, at der er 
hjælp fra en lærer tæt på, når jeg skal løse en opgave”.  
 
FGU-forløbet har givet selvtillid og afklaring. Med tæt 
støtte fra FGUs trivselsmedarbejder har Betina trænet 
prøvesituationer og bestået eksamen i engelsk, skrevet 
ansøgninger, taget kørekort og været på en række sær-
ligt tilrettelagte introduktionsbesøg på CELF.  
 
Den meget stille og generte pige, der startede på FGU, 
fandt vejen og selvtilliden til tage næste skridt. I januar 
2022 startede Betina på Serviceassistent grundforløbet 
på CELF i Nakskov, og er nu klar til hovedforløb og lære-
plads i august.  
 
Lærepladsen er fundet på Sukkerfabrikken i Nakskov, og 
Betina glæder sig til at begynde et nyt afsnit af livet.  
 

På FGU indgår de unge i en fleksibelt tilrettelagt 
undervisning med tre spor, der samler almene 
fag, værkstedsundervisning og praktik.   


