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FGU Danmark

Vedrørende høring over udkast til Bekendtgørelse om
vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

09-08-2021

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ved mail af 23. juni 2021
anmodet FGU Danmark om at afgive høringssvar på høring over udkast til
Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

Ny Vestergade 17, 2.
sal

Forberedende Grunduddannelse (FGU) har til formål at hjælpe de unge,
som har brug for et yderligere tilbud for at være klar til en
ungdomsuddannelse eller et job. Overgange er sårbare for alle unge, og
overgange er særligt sårbare for elever, som på en eller anden måde har en
særlig udfordring.

Tlf.: 3044 4033

I forhold til forslaget, om at § 10, stk. 3, udgår af bekendtgørelsen har FGU
Danmark følgende bemærkninger:

CVR: 40842357

Med FGU-reformen blev det besluttet, at kompleksiteten, herunder i
overgangene, i undervisningssystemet skulle overgå til det professionelle
led, og at de unge i højere grad skulle have mulighed for et smidigt forløb,
ikke opleve afbrud og ikke at skulle vente unødigt på at kunne påbegynde
en uddannelse mv.
Hvis man allerede i grundskolen ved, at FGU kan være det rigtige tilbud for
den unge, så mener FGU Danmark, at der skal være mulighed for at få et
afsøgningsforløb – også selv om uddannelsespligten ikke er opfyldt.
Det er en helt naturlig proces i forhold til den vigtige vejledningsindsats i
grundskolen. Dette vil også betyde, at de unge ikke anser FGU som sidste
udvej og et nederlag, men som en reel mulighed for at få den ekstra styrke,
der skal til for at komme godt videre uden for mange afbrud.
Det vil være af stor betydning for elever, der er vurderet ikkeuddannelsesparate i grundskolen at få mulighed for at deltage i et
afsøgningsforløb eller et vejledningsforløb, der iværksættes som en særlig
indsats efter Lov om kommunal ungeindsats, § 5, stk. 2 og 3.
Her fremgår det, at kommunen skal sørge for tilrettelæggelse af en særlig
målrettet vejledningsindsats for elever, der ikke er uddannelsesparate i 8.,
9. eller 10. klasse, og at der skal etableres en særlig indsats for elever i

1471 København K.

Mail: fgu@fgu.dk
www.fgu.dk

folkeskolens 9. og 10. klasse, der har en øget risiko for ikke at påbegynde
eller gennemføre en ungdomsuddannelse.
Disse særlige indsatser kunne fx være et afsøgningsforløb eller et
vejledningsforløb på FGU, som vil kunne give den unge nogle helt konkrete
bud på, hvad der skal arbejdes med i den sidste del af grundskolen og evt. i
den første tid på en kommende uddannelse fx FGU.
Ovenstående vil samtidig understøtte det kædeansvar grundskolen,
kommunerne, FGU, ungdomsuddannelserne m.fl. har for de unge, det vil
understøtte det samarbejde på tværs af institutioner og myndigheder, som
er afgørende for at bringe de unge godt og sikkert videre.
FGU Danmark anbefaler, at man i lov om kommunal ungeindsats indsætter
en hjemmel til, at der kan etableres afsøgningsforløb for unge, selv om
undervisningspligten ikke er ophørt.
FGU Danmark skal endvidere bemærke, at man i folkeskolen har flere
muligheder for at opfylde undervisningspligten, hvis den unge har særlige
behov.
I folkeskolelovens § 33, stk. 4, er der følgende mulighed:
”Stk. 4. Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder med
inddragelse af den ungeindsats, som kommunalbestyrelsen har etableret
efter kapitel 1 d i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, når
hensynet til eleven taler for det, tillade, at en elev efter afslutning af 7.
klasse opfylder undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte
forløb eller helt eller delvis opfylder undervisningspligten i erhvervsmæssig
uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare
elevens uddannelsesvalg…..”
Bestemmelsen bruges bl.a. i de tilfælde, hvor det vurderes, at eleven sikres
bedre fremtidige muligheder for at få en ungdomsuddannelse ved et
særligt tilrettelagt forløb. FGU Danmark mener, at det er helt oplagt, at
FGU også indtænkes i sådanne særlige forløb, idet FGU kan bidrage til helt
særligt tilrettelagte forløb, som kan tilrettelægges mere fleksibelt end det
er muligt i grundskolen.
I forhold til forslaget om, at § 12 skal udgå af bekendtgørelsen savner FGU
Danmark en nærmere beskrivelse af, hvorfor det vurderes, at reglen er i
strid med EU-retten.
I forhold til forslaget om, at kommuner først til maj skal opgøre søgetal
mv. senest i slutningen af maj og ikke som nu i slutningen af marts skal FGU
bemærke, at vi har fuld forståelse for, at det er rigtig tidligt for
kommunerne at skulle have søgetal klar i slutningen af marts. Dog er det
meget sent for FGU-institutionerne først at få et estimeret antal elever slut
maj.

Derudover har FGU Danmark ikke nogen bemærkninger til høringen.
Tak for muligheden for at afgive et høringssvar.

Med venlig hilsen

Lisa Goth
Sekretariatschef i FGU Danmark

