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Handout – Elevaktivitet på FGU 

 

FGU Danmarks hovedbudskaber 

• Der er optaget ca. 1500 elever færre på FGU-institutionerne i august 2021 end forventet.  

• Der optages generelt færre elever på AGU-sporet, og varigheden af særligt AGU-forløbene 

er kortere end forventet. 

• Sammenholdes aktiviteten i hhv. 2020 og skoleåret 2020/2021 med den forventede 

aktivitet ved reformens fulde indfasning, ligger aktiviteten ca. 10 pct. under den 

forventede. 

Dette handout præsenterer indsamlede tal for 1) Optag og forventet optag i august 2021 og 2) 

Sammenligning mellem den aktuelle aktivitet og den forventede aktivitet ved reformens fulde 

indfasning.  

 

Optag i august 2021 

Der er indsamlet tal for, hvor mange elever, der er optaget på 26 af de 27 FGU-institutioner i 

august 2021. I tillæg hertil har FGU Danmark via en ringerunde spurgt til institutionernes 

forventede elevoptag i august 2021 (besvarelser fra 24 institutioner).  

August 2021 Elever 

Optag  3.855 

Forventet optag  5.299  

Forskel -1.4441 

 

19 af de 24 institutioner har i ringerunden angivet, at der ses et fald i optaget på AGU-sporet. 

Noget tyder på, at forløbene på AGU-sporet også er kortere end antaget i 

reformforudsætningerne. 

FGU-institutionerne peger på følgende mulige forklaringer på det dalende elevoptag: 

• Der er kommet godt gang i økonomien efter Corona, så mange i målgruppen er kommet i 

arbejde 

• Mindre årgange  

• Flere har fået direkte adgang til ungdomsuddannelserne grundet ophøjelse af 

standpunktskarakterer til prøvekarakterer i grundskolen ifm. Corona 

• Flere kommer på efterskole eller i 10. klasse 

• Forlængelse af grundforløb på EUD  

• Andre særligt etablerede forberedende tilbud  

 
1 OBS: Optaget dækker over tal fra 26 institutioner, mens det forventede optag dækker over tal fra 24 institutioner.  
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Det lave elevoptag betyder, at 11 institutioner skal i gang med at tilpasse i personalegruppen nu. 

Samtidig betyder det lave elevoptag, at mange institutioner må udhule egenkapitalen og tage af 

likviditeten. 

Sammenligning mellem aktuel aktivitet og forventet aktivitet ved reformens fulde indfasning 

I reformøkonomien er der forudsat et årselevtal på 14.000 årselever ved reformens fulde 

indfasning. I nedenstående tabel er den samlede aktivitet i hhv. 2020 og skoleåret 2020/2021 

sammenholdt med den forventede aktivitet ved reformens fulde indfasning. 

 Antal årselever Forskel ift. 
reformforudsætningerne 

Forskel i pct. 

Aktivitet i 2020 12.593 -1.406 -10 pct. 

Aktivitet i skoleåret 
2020/2021 

12.638  -1.361,9 -9,2 pct. 

 

På 18 af de 27 institutioner er aktiviteten i hhv. 2020 og skoleåret 2020/2021 lavere end det 

forventede ved reformens fulde indfasning.  


