Den unge

Virksomheden

EGU-vejlederen

er af forskellige årsager ikke
umiddelbart i stand til at
gennemføre et ordinært
uddannelsesforløb

er indstillet på at give en ung med
særlige behov en chance for at få en
fod indenfor på arbejdsmarkedet.

Hver egu-elev er tilknyttet en
vejleder, der har til opgave at støtte
eleven i hele gennemførelsen af eguforløbet.

er mellem 16 og 30 år og
har viljen til at ville.

indgår sammen med den unge en
skriftlig aftale, hvoraf mål for
ansættelsen, ansættelsens længde,
løn samt arbejdsopgaver fremgår.

er afklaret om, hvilken branche
uddannelsen skal foregå i.

aftaler 1-3 måneders prøvetid.

er mødestabil og kan arbejde 37
timer om ugen.

aflønner egu-eleven efter gældende
overenskomst

Den unge egu-elev mangler typisk de
skolemæssige kompetencer, der
forudsættes i ordinære uddannelsesforløb
og har brug for en tæt personlig vejledning
og støtte.

I modsætning til et ordinært
uddannelsesforløb skal den unge ikke oplæres
i et bestemt fag, men ”i at kunne gå på
arbejde”. Det er således kompetencer som
eksempelvis stabilitet, pålidelighed og
foretagsomhed, der primært skal udvikles. At
eleven derudover opnår indsigt i sit fag vil kun
hjælpe ham fremadrettet.

Vejlederen er i nær kontakt med
virksomheden, følger løbende op på
uddannelsesforløbet og tager sig af
det praktiske omkring elevens
skoleophold.

I forhold til virksomheden er det vejlederens
opgave at gøre forløbet ”så nemt som muligt”.
Vejlederen tilrettelægger skoleperioderne, har
kontakten til uddannelsesstederne, aflønner
den unge i skoleugerne, følger op på udbyttet
af kurserne, sørger for transport m.m.
Egu-elever har ofte personlige, sociale og
faglige udfordringer, som kan påvirke
uddannelsesforløbet. Det er vejlederens
opgave at give den hurtige og konkrete
støtte, den unge har brug for for at kunne
fortsætte sit forløb.

Spørgsmål - svar

ErhvervsGrundUddannelse
EGU

Er det muligt at ophæve en aftale efter
prøveperiodens udløb?
Ja, hvis aftalen misligholdes eller
væsentlige forudsætninger er ændret.

er en 2-årig kompetencegivende
erhvervsuddannelse for unge
mellem 16 og 30 år.

Hvad med ferie og feriepenge?
Egu-eleven har ferie som ordinære elever
og optjener 12,5% i feriegodtgørelse.

Uddannelsen er individuelt
tilrettelagt.

Er der mulighed for tilskud?
Ja, en midlertidig ordning giver
virksomheden 20000 kr. efter 6 måneder
og yderligere 20000 kr. hvis egu-forløbet
gennemføres.
Kan en praktikaftale ”deles”.
Ja, i visse tilfælde kan det være
formålstjenligt for den unge med
eksempelvis to praktikpladser. En
kombination mellem skoleophold og praktik
er også mulig.
Hvordan er den unge forsikret?
Egu-eleven er forsikret af firmaet på
samme vilkår som øvrige ansatte.
Hvad med arbejdstøj, sikkerhedssko m.m.?
Det betyder meget for den unge at føle sig
som en del af firmaet og bære arbejdstøj
med logo.

EGU tilrettelægges i
Ringkøbing-Skjern Kommune
af UNGDOMMENS
UDDANNELSESVEJLEDNING i
samarbejde med
PRODUKTIONSSKOLEN
Der er tilknyttet 4 vejledere
Magny Nisgaard
Christian Birch
Thomas Kronborg
Mogens Nielsen

30761670
30761662
30761661
30761660,

som har svar på alle
spørgsmål.

Målet er at give den unge
kompetencer og redskaber til at
fortsætte videre i uddannelse eller
kvalificere sig til job på ordinære
vilkår.
EGU er en ”arbejdspladsuddannelse”
berammet til 2 år, hvoraf størstedelen af
forløbet foregår i en virksomhed. Undervejs
skal egu-eleven gennemgå flere skoleforløb
- minimum 20 uger - maksimum 40 uger.
Skoledelen kan eksempelvis være amukurser, højskoleophold, vuc.
Praktikdelen er henlagt til en offentlig eller
privat virksomhed. Virksomheden aflønner
den unge med overenskomstmæssig
elevløn.
Efter gennemført uddannelse får den unge
et uddannelsesbevis med beskrivelse af,
hvilke skole- og praktikdele uddannelsen
har bestået af.
Da EGU er en anerkendt uddannelse er
eleven efter uddannelsens gennemførelse
berettiget til dagpenge på dimmittend-sats

