
Forberedende Grunduddannelse Læs mere om vores skole på fguoj.dk

KOM GODT VIDERE

DENNE PROFIL TILBYDES I HADSTEN

Det bliver du god til

Du udvikler dine almene kompetencer i en praktisk 
sammenhæng og opbygger en forståelse af, hvordan 
man får en god idé, udvikler et projekt, markedsfører, 
udfører, evaluerer mm. 

Du får indblik i projektstyring, budgettering, fundra-
ising og at samarbejde med andre – både dem, du 
arrangerer eventet med og andre virksomheder, for-
eninger, institutioner mm. 

Event er for dig, der kan lide at sætte ting i gang, tage 
styringen og være en del af et hold, der skaber ople-
velser for andre. 

AGU Event
Kan du lide at samles med andre og skabe gode oplevelser? 

Og står idéerne til festlige begivenheder i kø i dit hoved? 
 

På Event udtænker og afholder vi de fede arrangemen-
ter for de andre FGU-elever og for lokalsamfundet i Had-
sten. Vi tager os af alt - lige fra den første idé, kontakten 
til samarbejdspartnere og fundraising til afvikling og af-
sluttende evaluering.

Under overskrifter som Sundhed, Globalisering, Mad, 
Identitet, Miljø, E-sport og meget mere arrangerer vi 
måske en idrætsdag i en børnehave, et E-sportsevent 
eller en fællesspisning for byens borgere. Hvad vi finder 
på, afhænger også af hvilke ideer du kommer med – og 

i alle tilfælde får du lov at prøve kræfter med alle aspek-
ter af event planning. Både når vi kontakter samarbejds-
partnere, skriver ansøgninger, markedsfører, opstiller 
budgetter, sørger for at det hele spiller på dagen og når 
vi lukker, slukker og går ud med skraldespanden til sidst.

Vi arbejder rigtigt meget på tværs. Både på tværs af de 
andre hold og afdelinger, og med de lokale samarbejds-
partnere som folkeskoler, børnehaver, plejecentre, bor-
gerforeninger, idrætsforeninger, lokale virksomheder og 
hjælpeorganisationer.

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


