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KOM GODT VIDERE

DENNE PROFIL TILBYDES I GRENÅ

AGU Ungdomsliv
Vil du rustes til at komme godt videre i dit ungeliv og arbejdsliv? 

Og har du lyst til at undersøge, udfordre og lære sammen med andre? 

Det bliver du god til

Du styrker dine kompetencer og evner inden for de al-
mene fag som dansk og matematik, og får mulighed 
for at arbejde i praksis på konkrete projekter.

Du lærer at samarbejde og at omsætte teori til praksis.
Du får konkrete redskaber til at håndtere nogle af de
muligheder og udfordringer, du kan møde i forhold til 
jobsøgning, sund livsstil, venner, privatliv og arbejdsliv.

Profilen er oplagt for dig, der er nysgerrig på fagområ-
der, hvor kontakt med andre mennesker er i centrum.
Det kan være inden for de sundhedsfaglige og pæda-
gogiske områder eller handel, service og turisme.

På Ungdomsliv arbejder vi med nogle af de temaer, mu-
ligheder og udfordringer, som du som ung kan møde i 
hverdagen. Vi dykker ned i alt fra personlig udvikling, ar-
bejdsmarked, jobsøgning, privatøkonomi, sundhed, mo-
tion, træning, seksualitet, venner og fællesskaber m.m. 

Vi arbejder både i teori og praksis, og du får lov til at 
prøve kræfter med mange forskellige temaer. Arbejder 
vi med motion og træning, er det oplagt at lave et arran-
gement i samarbejde med lokale træningscentre, børne-
haver eller skoler. 

Hvis temaet er Job og arbejdsmarked, kan det være vi 
laver et projekt i samarbejde med en lokal virksomhed, 
øver os i det at gå til en jobsamtale eller tager på virk-
somhedsbesøg.

Afhængigt af temaet samarbejder vi en masse på tværs 
med de andre hold på FGU Østjylland og med lokale virk-
somheder, foreninger og organisationer.
Mulige samarbejdspartnere kan være Kvickly, Cityfor-
eningen, sportsklubber, Kattegatcenteret, Djurs Som-
merland eller ABC Beach Party.

 

Fag i profilen
Dansk eller DSA  
Matematik 
Identitet og medborgerskab  
Et valgfag


