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Bilag C: 

Forslag til faglige temaer i hhv. Køge, Ringsted og Faxe 

 

Fagudbud: FGU 
Køge  

FGU 
Ringsted 

FGU 
Faxe 

Kommunernes bemærkninger: 

Omsorg, sundhed og pædagogik: 
1. Omsorg og sundhed  x x x Mangelområde, god beskæftigelse. Stort 

behov for SOSU-elever, bl.a. tosprogede. 
Fokus på gennemførelsesstabilitet og 
personlige/sociale kompetencer. 
Mulighed for samarbejde med lokale 
institutioner.  
EUD udbydes i Ringsted og Køge 

Kontor, handel og forretningsservice: 

2. Handel og 
kundeservice  

x x  EUD i Ringsted og Køge 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser: 

3. Turisme, kultur og 
fritid  

x x x Vækstområde med stort potentiale. 
Gode samarbejdsmuligheder med 
turismeorganisationer, hotel- og 
restaurant, oplevelsesøkonomi mm.  
Internationale praktikmuligheder. 
Flere EUD udbydes i området 

4. Musisk og 
kunstnerisk 
produktion  

   Jobmuligheder generelt ikke gode. Kan 
dog delvist rummes under Turisme mm. 

5. Mad og ernæring  
(obligatorisk) 

x x 
 

x Obligatorisk faglinje (dagligt måltid skal 
tilbydes eleverne). 
Vækstområde, med stor efterspørgsel på 
kokke, slagtere, tjenere mv. Flere 
markedsledere i området.  Også 
muligheder for ufaglærte.  

Teknologi, byggeri og transport: 

6. Miljø og genbrug  x  
 

x  Et fagområde der kan spænde bredt 
over flere områder. Muligheder for 
samarbejde med virksomheder. 
Uddannelses- og jobmuligheder 
undersøges.  
Vurderes med stort potentiale også i 
Køge. 

7. Jordbrug, skovbrug 
og fiskeri  

x 
 

x 
 

 Fiskeproduktion og salg har prioritet for 
Ringsted og Sorø.  Linjen findes i dag på 
Ringsted Produktionshøjskole med en 
model, der fungerer godt. Et modnende 
og forberedende tilbud til de unge. 
Landbrug: Stevns har en del landbrug 
med mangel på arbejdskraft. 
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Der er et meget velfungerende gartneri i 
Køge. 

8. Byg, bolig og anlæg  x x x 
 

Faxe: Tømrerværksted ønskes 
Faciliteter findes på skolerne i Køge og 
Ringsted. 
Behov for lokal arbejdskraft indenfor 
flere af bygge/anlægsfagene. 
Flere EUD udbydes i området 

9. Kommunikation og 
medier  

X  
 

x  Jobmulighederne er begrænsede. 
EUD udbydes i Ringsted. 
Der arbejdes allerede i Køge med dette, 
og der forventes større interesse herfor 

10. Motor og mekanik     Der er mere arbejdskraftbehov indenfor 
bygge/anlæg og industri 

11. Service og transport  x   Transport er et mangelområde 

12. Industri (plast, metal 
mm.)  

x x  I bl.a. Sorø er der en del virksomheder 
med behov for arbejdskraft.  
Flere EUD udbydes i området.  

Almene fag: 

1. Dansk  x x x 

 

2. Dansk som 
andetsprog  

x x x 

3. Engelsk  x x x 

4. Identitet og 
medborgerskab  

x x x 

5. Matematik  x x x 
6. Naturfag  x x x 
7. PASE*  x x x 
8. Samfundsfag  x x x 
9. Teknologiforståelse  x x x 

 


