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Kære Anne Iburg,  
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har ved brev af 4. november 2019 
anmodet FGU Danmark om at afgive skriftlige bemærkninger til opgavebeskrivelsen i 
forhold til den kommende evaluering af FGU.  
 
Reformen bag forberedende grunduddannelse (FGU) er meget ambitiøs. Det er en 

reform, hvor der skal skabes en helt ny profession og nye måder at undervise på. FGU 
spænder over en stor målgruppe, hvor de enkelte elever har meget forskellige behov. 
Med andre ord skal FGU forsøge at løfte den målgruppe, som tidligere ikke har fået et 
optimalt udbytte af undervisningen. Det er en kompleks og vanskelig opgave, som 
kræver sikker viden, som et stærkt fundament.  
 

FGU Danmark bakker i høj grad op om, at den enkelte lærers ekspertise skal spille en 
stor rolle i udviklingen af undervisningen. Men med en så stor og ambitiøs reform, så 
har lærerne brug for viden at læne sig ind i. Lærerne skal tilegne sig helt ny viden, og 
det er ikke muligt alene at trække på tidligere erfaringer. Der er lærere, som skal føre 
elever til prøve for første gang i helt nye fag, og lærere som aldrig har inddraget 

praksisbaseret undervisning i almenundervisningen før.  
 
I forhold til den praksisbaserede undervisning, så vil der være en parallel til 
folkeskolen, hvor der i højre grad søges inddragelse af praksisfaglighed i 
undervisningen. Det er en svær opgave og en stor omstilling for lærerne. En 
følgeforskning vil i høj grad kunne bidrage til mere viden, som med fordel ville kunne 
bidrage til andre uddannelsesområders udvikling.  
 
Behovet for viden er også fundamentet i den indgåede aftale omkring FGU, hvor 
følgende fremgår: 
 

”Tilsynet skal være proaktivt og dialogbaseret, så metoder og tilgange fra de bedst 

præsterende skoler spredes til de dårligst præsterende skoler. Her skal 

læringskonsulenter, følgeforskning og kompetenceudvikling i et samspil bidrage til 

løbende at forbedre kvaliteten.”  

Endvidere fremgår:  
”Følgeforskningen skal desuden understøtte udviklingen af den nye profession og 

give viden om det forberedende område som særskilt fagligt felt.” 

På denne baggrund forstår FGU Danmark ikke, at den oprindelige plan omkring en 
følgeforskning er ændret.  FGU Danmark ser helst, at den oprindelige plan med 

både et evaluering- og følgeforskningsprogram fastholdes. 
 



FGU Danmark bakker op om, at der i evalueringen er et fokus på den kommunale 
ungeindsats (KUI), da det er en stor og meget vigtig del af reformen.  

 
Endvidere bakker FGU Danmark op om, at der i evalueringen er et fokus på aftagerne, 
så effektanalyserne skal kunne bruges som led i opfølgningen på elevernes overgang 
og uddannelsesadfærd. 
 
Det fremgår af opgavebeskrivelse, at den første rapport leveres efter 2 år. Det er godt 
med løbende resultater, men FGU Danmark vil gerne opfordre til, at der forsat er ro 
omkring sektoren, og at der ikke laves store ændringer i reformen for hurtigt før der 
foreligger solid viden og effekt, som underbygger eventuelle ændringer.  
 
Vi vil gerne opfordre til, at evalueringen har et fokus på at formidle resultaterne også 

til sektoren, så resultaterne videregives på en let og tilgængelig måde, så resultaterne 
kan omsættes i praksis.  
 
FGU Danmark er meget interesseret i at få viden om, hvad STUK vil sætte i stedet for 
den mere kvalitative opfølgning på reformen. Det kunne fx være ansættelse af 
fagkonsulenter på FGU, som kan understøtte de nye fag og de nye prøveformer. Der 

skal ikke herske nogen tvivl om, at vi er rigtig glade for, at der er dygtige 
læringskonsulenter til at understøtte institutionerne, men inden længe kommer 
didaktikken til at fylde for alvor, og her bliver der brug for konkret viden og hjælp helt 
ind i fagene. Der findes fagkonsulenter både på andre uddannelsesområder (FSK, EUD, 
GYM, FVU m.fl.)  

  
FGU Danmark vil gerne stille sig til rådighed for en dialog om den fremadrettede sikring 
af særligt didaktikken og pædagogikken, og at der sker en reel forandring for de unge.  
 
Tak for muligheden for at afgive et høringssvar.  
 
Med venlig hilsen på foreningen vegne 
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