IGU
INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSEN
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Du kan tage en IGU hvis du:


Er flygtning eller gift med en
flygtning



Er mellem 18 og 40 år



Har været i Danmark i mindre
end 5 år



Taler og forstår dansk på
modul 1.5 eller mere





Gerne vil have et fast arbejde
og uddanne dig indenfor en
bestemt branche
Gerne vil blive bedre til dansk
samtidig med at du tager en
uddannelse

Hvad er IGU?
IGU uddannelsen tager 2 år, det er en
blanding af praktik og
skoleundervisning.
I praktikken lærer du om arbejdet på
arbejdspladsen.
På skolen lærer du om forskellige
relevante emner, som sikkerhed,
hygiejne eller dansk.
Efter de 2 år har du en særlig
uddannelse indenfor branchen der kan
hjælpe dig til at blive fastansat i
virksomheden eller en anden
virksomhed, eller du kan vælge at
fortsætte din uddannelse.
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Hvorfor vælge IGU?


Efter endt uddannelse får du et
uddannelsesbevis som
sammen med din
erhvervserfaring kan hlælpe
dig i din jobsøgning



Du modtager løn svarende til
hvad danske elever får i
praktikperioden.



Du får løn fra kommunen når
du er på kursus, og hjælp til
transportudgifter.



Gennem kurserne lærer du om
dit fag og branchen.



Du får mulighed for at
videreuddanne dig efter IGU
forløbet.



Din æftefælle er ikke omfattet
af 225 timers reglen.



Du kan melde dig ind i en Akasse og fagforening.



Du får ret til ferie.

Hvordan kommer du i gang?
Først skal du beslutte dig for, hvilket
område du kunne tænke dig at
uddanne dig indenfor. Det kan du gøre
ved at undersøge branchen, snakke
med personer der allerede arbejder i
branchen eller komme i praktik i en
periode.
Derefter skal du finde en virksomhed
der tilbyder IGU. Du kan snakke med
dit praktiksted om det, søge på
jobnet.dk eller få hjælp af din
sagsbehandler.
Når du har findet et arbejdssted, så får
du en kontrakt på ansættelsen og en
uddannelsesplan, hvor du kan se,
hvornår du skal arbejde og hvilke
kurser du skal på.
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Vil du vide mere om IGU?
kontakt:
Margot Skyum
Pædagogisk Leder
Telefon: 76813825
Mobil: 61205266
Mail: masky@vejle.dk
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