NYHED NYHED NYHED

Vi starter et EGU introhold på Korsør ProduktionsHøjskole tirsdag d. 1. august
2017, og du kan blive en del af det.

Information til dig
EGU er en to årig uddannelse for dig, der er skoletræt eller har det svært på det faglige eller personlige
plan. For at blive EGU elev, er det en forudsætning at det vurderes, at du ikke umiddelbart er i stand til
at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.
Som EGU elev, er du i størstedelen af tiden, i lønnet praktik 37 timer om ugen i en virksomhed.

Du skal være i skole i minimum 20 uger mens du er EGU elev, og nu har du muligheden
for at starte op på et introforløb, på et skoleophold på Korsør ProduktionsHøjskole.
• Introforløbet vil bestå af følgende elementer:

o du vil være tilknyttet det værksted, der passer bedst til den branche, du efterfølgende skal
arbejde inden for
o der vil være fælles EGU timer, hvor vi bl.a. taler om arbejdsmarkedskendskab,
branchemuligheder, sociale spilleregler, økonomiforståelse mm.
o vi vil tage på virksomhedsbesøg
• Når du starter i praktik vil introholdet:
o tage på besøg på hinandens arbejdspladser
o have fælles opfølgningsdage, hvor man mødes med EGU vejlederne
o have sociale fællesarrangementer sammen med de andre EGU elever
Fordelen ved at starte op på et introhold kan være, at du lærer de andre EGU elever at kende før I
starter op i hver jeres virksomhed, dvs. du kender andre unge, der er i gang med den samme uddannelse som du selv er.
Et eksempel på et introforløb kunne være:
• Du starter på byg/anlægsværkstedet 1.8.2017, undervejs vil du have fælles EGU timer, med de andre EGU elever fra dit introhold
• Midt i august er der ansættelsessamtaler hos et stort entreprenørfirma, der er beliggende i København-de ansætter EGU elever der
skal arbejde med kabel nedgravning. Firmaet vurderer selv, hvilke elever de vil ansætte
• Ca. 1. september kan du komme i forpraktik i entreprenørfirmaet
• Ca. 1. oktober starter ansættelsen i entreprenørfirmaet, hvor du arbejder 37 timer om ugen, og får en startløn på 96 kr. i timen
• Gennem forløbet får du kørekort til bil og trailer, du kommer på kursus inden for asfaltarbejde, maskinførermoduler, tegningsforståelse mv.
• Undervejs er der fælles arrangementer med de andre EGU elever fra dit introhold, det kunne være bowling, biograftur, hyggetur
med mad over bål mv.
• Når din EGU slutter, er der god mulighed for fastansættelse i firmaet, hvis du undervejs har passet dit arbejde og gjort det godt

Hvis det lyder som noget for dig, så ring til EGU vejleder Maria Schade på tlf. 25420069.
Ansøgningsfrist d. 27.6.2017

