
EGU
ErhvervsGrundUddannelsen En medarbejder, der kan tage sig af forefaldende arbejde på virksomheden ift. 

vedligeholdelse af bygninger og  inventar. Han kan foretage mindre reparationer 
og udskiftninger på inventaret.

ArbEjdsfUnktionEr:
• simple vedligeholdelsesopgaver i virksomheden
• reparere og vedligeholde inventar
• Udskiftning og vedligehold af el-udstyr
• Medvirke til vedligeholdelse af VVs
• Enkelt malerarbejde og overfladebehandling

skolEUndErVisninG i:
Valg af materialer og redskaber, herunder malkoder. brug af håndværktøj. Grund-
læggende el-arbejde (udskiftning af el-kontakter, pærer og aftninger). Grundlæg-
gende vvs-arbejde (eks, udskiftning af pakninger), Grundlæggende bygge- og 
anlægsarbejde (eks. udskiftning af træstykker, låse o.lign.). sikkerhed og ergonomi. 
førstehjælp og brand. kundeservice.

PErsonliGE EGEnskAbEr:
skal være omhyggelig og have tålmodighed. skal have sans for kvalitet.

Navn: 
EGU ErhvervsGrundUddannelse 

Type: Erhvervsuddannelse

Varighed: Normalt 2 år, men kan 
forlænges til 3 år

Adgangskrav:  Afsluttet folkesko-
len eller tilsvarende

Økonomi: Skoleydelse og prak-
tikløn

om EGU
FAKTA

to-åriG ErHVErVsGrUnd- 
UddAnnElsE MEd stor 
VæGt På PrAktik

PEdElMEdHjælPEr

For alle skoleforløb gælder, at de kan tones - det vil sige dele kan blive større og 
andre dele kan komme ind ift. den enkelte virksomheds og elevens behov.



Ansættelsesforhold
• Praktikaftalens første 3 måneder er 

prøvetid. Hvis praktikopholdet er kor-
tere end 6 måneder, kan prøvetiden af-
tales individuelt.

• for EGU-praktikaftaler indgået i peri-
oden 5. november 2009 til 31. december 
2010, kan du opnå et løntilskud på 30 kr. 
pr. time for den arbejdstid, der er aftalt i 
praktikaftalen. du kan opnå løntilskud i 
de første syv måneder af praktikaftalen.

• i prøvetiden kan både virksomhed og 
egu-elev opsige praktikaftalen uden 
nærmere grund.

• det kræver ikke en godkendt læreplads 
at ansætte en egu-elev i praktik.

• En egu-elev arbejder som udgangspunkt 
37 timer om ugen.

• i praktikperioderne betaler virksom-
hedens elevløn, som svarer til ordinær 
lærlingeløn.

• Efter praktikperioden udfylder arbejds-
giveren i samarbejde med egu-vejleder-
en et gennemførelsesbevis.

Frederikshavn Produktionsskole
ib Christensen
tuenvej 20
9900 frederikshavn
tlf. 98 48 12 44             
E-mail: info@frederikshavn-ps.dk

Produktionsskolerne Midtvendsyssel 
Dronninglund afd.
Eskild sloth Andersen
lunderbjerg 6
9330 dronninglund
tlf. 22 61 87 04
E-mail: eskildandersen@mail.dk

Hjørring Produktionsskole
rené schneider
Hirtshalsvej 271
9800 Hjørring
tlf. 98 90 00 33
E-mail: rene.schneider@hjoerring.dk

UU Vendsyssel, Jobcenter Hjørring
bent Christensen
sct. knuds Park 6  
9800 Hjørring
tlf. 24 28 63 52
E-mail: bent.christensen@uuvendsyssel.dk

UU Vendsyssel, Hjørring Ny 10
bo diget
dronningensgade 31
9800 Hjørring.
tlf. 24 28 63 64
E-mail: bo.diget@uuvendsyssel.dk

UU Vendsyssel, Sindal Skole
Helge kornum
islandsgade 21
9870 sindal
tlf. 24 28 63 69
E-mail: helge.kornum@uuvendsyssel.dk 

kontAkt

fAktA


