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Kommunikation og Medier

Kommunikation og medier er for dig, der gerne vil 
fokusere på det kreative. Her kan du lære om grafisk 
design og arbejde med de programmer, der bruges 
indenfor eksempelvis reklamebranchen. Vi arbejder 
med fordybelse i individuelle projekter, men også 
mange fælles opgaver.

Omsorg og Sundhed 

Omsorg og sundhed er for dig, som gerne vil arbejde 
med mennesker. Vi besøger børnehaver og plejehjem, 
hvor vi planlægger og deltager i aktiviteter. På skolen 
arbejder du med teoretiske emner. Hvert halvår er der 
2 uger med undervisning på SOSU-skolen. Du får hos 
os mulighed for at få et godt indblik i og forberede dig 
på en verden indenfor det pædagogiske område og 
SOSU.

Skoleleder



PGU er for dig

Produktionsgrunduddannelsen (PGU) er for dig, der lærer 
bedst ved at bruge dine hænder. Måske vil du gerne have et 
ufaglært job eller videre til en erhvervsuddannelse bagefter.
Du får lov at fordybe dig og blive dygtig. Undervisningen 
foregår på rigtige værksteder med opgaver og bestillinger, 
som skal bruges.

I undervisningen på værkstedet bliver du også undervist
i fagene dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, 
arbejdslære, samarbejdslære, erhvervslære).
Du har også mulighed for at tage valgfag 
som engelsk og identitet og medborgerskab.

På PGU i Kolding kan du vælge 
mellem 7 forskellige 
værksteder:

• Basis
• Byg, Bolig og Anlæg
• Handel og Kundeservice
• Industri
• Jordbrug, Landbrug og Fiskeri
• Kommunikation og Medier
• Omsorg og Sundhed

Handel og Kundeservice 

Handel og kundeservice er for dig, der gerne vil arbejde 
med markedsføring, onlinehandel, kundeservice og 
butiksindretning. Vi benytter vores egen butik til træning, 
negleklinik og markedsføringsevents som en del af 
undervisningen.  

Industri er for dig, der gerne vil arbejde med idé- 
udvikling. Her får du muligheden for at tage styringen
i en udviklingsproces fra idé til skabelsen af et helt 
konkret produkt. Du vil komme til at arbejde med design- 
processer, designrelaterede programmer og maskiner, 
som f.eks. laserskærer og 3D-printere. Vi skaber 
produkter, der opfylder vores egne og skolens behov, 
men vi har samtidig også ønsker fra virksomheder, 
som vi hjælper med at udvikle produkter.

 

                , Skovbrug og Fiskeri

Jordbrug, skovbrug og fiskeri er for dig, som gerne 
vil bruge dine hænder og som har interesse for det 
levende - planter og dyr. Her bliver du introduceret 
for forskellige fag inden for det grønne område.

 

               

Basis

Basis er for dig, der begynder uden for vores normale opstarts-
perioder på PGU, AGU eller EGU i august og januar. Det er din 
indgang til FGU, hvor vi har løbende optag. På Basis kan du 
ved opstart blive testet for ordblindhed og få hjælp i form af en 
IT-rygsæk, så du er godt klædt på til undervisningen. 

På Basis er der overvejende undervisning i dansk, matematik 
og tema. ”Tema” kan eksempelvis være personlig udvikling, 
økonomi, arbejdsmarkedet mm. Dansk og matematik er tilpas-
set den enkeltes niveau. På Basis vil du også få mulighed for 
at komme i praktik på skolens forskellige fagtemaer, 
ligesom der er mulighed for kortere erhvervstræning.

Byg, Bolig og Anlæg
Byg, bolig og anlæg er for dig, der gerne vil have kendskab til 
forskellige håndværksfag eller fokusere på vedligeholdelse af 
bygninger og udearealer. Vi råder over et veludstyret træværk-
sted, hvor der fremstilles forskellige produkter. Her kommer 
du til at lære om tegningsforståelse, materialer og betjening af 
værktøj og maskiner. 

           

              


