
 

Uddannelsespraktik uge 7 2023 

  
Kort beskrivelse af skolen: 

Du finder ”Lille Vildmose STU” på FGU Aalborg STU afdelinger i Kongerslev, Mou og Struervej i Aalborg Øst. 
Hos os er STU’en værkstedsbaseret, det vil sige, at du som STU elev indgår i den undervisning og 
produktion, der finder sted på det enkelte værksted. Vi har følgende linjer du kan vælge: 

• Jordbrug og Dyrehold  
• Håndværk og Ejendomsservice 
• Gastronomi & Event 

(se bilag for beskrivelse af de enkelte linjer) 
 
Praktikperiode:  
Uge 7 
 
Sted:  
FGU Aalborg – Skolen i Kongerslev  
Håndværk og Ejendomsservice 
Kongerslev: Danmarksgade 37, 9293 Kongerslev 
Gastronomi og Event 
Mou: Gl. Egensevej 8, 9280 Storvorde 
Jordbrug og Dyrehold 
Struervej 70, 9220 Aalborg Øst 
 
Formål:  
Som praktikant vil du få indblik i og mulighed for at prøve at være STU elev i vores autentiske 
arbejdsmiljøer, hvor vi har en bred vifte af spændende muligheder på vores værksteder. 
 
Indhold:  
1 uges praktik hvor du prøver forskellige aktiviteter på én af skolens STU linjer.  
 
Mødetid:  
8.15-13.00 
 
Kantine:  
Vi har madordning og I vil blive tilbudt morgenmad (bolle, kaffe og te) og der er mulighed for at købe 
frokost billigt. Der er også mulighed for at have egen madpakke med.  

Øvrige informationer:  
Bus 55E er en ekspresbus der kører direkte til og fra skolen i Kongerslev fra Aalborg Busterminal. Derudover 
har vi en intern skolebus, der kører fra Føtex i Aalborg Øst direkte til og fra Mou Hotel. (Denne bus kan du 
benytte hvis du er i en individuel praktik på Mou Hotel). NT bus nr. 17 kører direkte til Struervej 70. 
 
Om at være STU ved os: 
Hvis du bliver STU elev ved os, vil du deltage i håndværksmæssigt og praktisk arbejde i forpligtende 
arbejdsfællesskaber. Du vil også løbende kunne afprøve dine færdigheder i eksterne praktikker i private og 
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 offentlige virksomheder og der arbejdes igennem dit uddannelsesforløb på at afklare dig i forhold til 
fremtidig uddannelse eller job.  
 
Som STU-elev hos os kan du også: 

• Deltage i STU undervisning i 6 temaer; Natur, traditioner, demokrati og politik, personlig og social 
udvikling, økonomi og arbejdsmarkedslære, historie og samfund 

• Deltage i undervisning og eksamen i dansk og matematik 
• Deltage i læringsekskursioner/virksomhedsbesøg samt sociale ture og arrangementer samt 

studieture i ind- og udland.  
 

Derudover får du en fast kontaktlærer og en STU-vejleder, der følger dig i dit forløb. 
 
Det er godt, hvis du har tøj på, som du kan bevæge dig i og som må blive beskidt. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:  
STU vejleder, Lene Buus Christensen  23 83 04 37  Mail: lbc@fguaalborg.dk  
Pædagogisk koordinator, Tine Nymark 61 98 81 95 Mail: tpn@fguaalborg.dk 
 
 
Tilmelding til uge 7 uddannelsespraktik foregår til din uu-vejleder ���� 
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