
MINI FGU  
– når du har brug for en tryg

start på nedsat tid

Mini FGU er for dig,  
der har brug for en opstart med 
færre timer. Du vil gå på et hold med 
få tilknyttede lærere, som vil hjælpe 
dig til en god opstart på skolen.

Når du går på FGU Skolen, får du et gratis måltid til frokost.  
Du får fuld skoleydelse – taksten kan ses på vores hjemmeside 
ved brug af QR-kode. 

Her kan du også se billeder fra skolehverdagen, ligesom du vil 
kunne få svar på eventuelle spørgsmål. Du kan også se en video, 
hvor nuværende og tidligere elever fortæller om skolehverdagen 
hos os. 

Du er altid velkommen til kontakte skolen for en rundvisning  
– enten på telefon 9610 9600 eller via hjemmesiden fguskolen.dk

Kontakt en vejleder
Jeanette S. Pedersen 
Holstebro 

M: jepe@fguskolen.dk
T: 3122 9452

Lisbeth H. Sidelmann 
Struer 

M: lisi@fguskolen.dk
T: 2345 6103

 
MINI FGU  

– når du har brug for en tryg
start på nedsat tid

Mødetid fra kl. 10.25-13.40 mandag, tirsdag, torsdag og 
fredag. Onsdag er der afsat tid til individuelle formål på skolen 
eller hjemme, og det er også dagen, hvor der kan aftales 
møder,  lægebesøg, behandlinger mv. 

Uanset hvornår du starter, kan du gå på Mini FGU frem til  
næste semesterstart (januar eller august). Herefter er du og  
dine holdkammerater klar til at fortsætte på helt almindelig  
FGU-tid. I særlige tilfælde kan din kontaktlærer og din UU- 
vejleder sammen med dig vurdere, om du har brug for mere  
tid på Mini FGU, og derfor har brug for et halvt år mere.

Du får en kontaktlærer, der er én af dine daglige lærere. På  
holdet går der andre elever, der også har brug for at starte  
trygt og på nedsat tid. 

På Mini FGU tages der afsæt i hver enkelt elevs behov, og du  
starter præcis på det faglige niveau og i det tempo, som  
passer til dig og dine mål.

Se FGU videofguskolen.dk




