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Vedrørende høring over reviderede afgangsårsager 

 

Styrelsen for IT og Læring (STIL) har ved mail af 15. september 2021 

anmodet FGU Danmark om at fremsende bemærkninger til reviderede 

afgangsårsager. 

FGU Danmark vil først og fremmest takke for, at STIL har fulgt op på 

foreningens henvendelse vedrørende afgangsårsagerne og har igangsat 

tiltag for at forenkle arbejdet med disse, herunder den gennemførte 

analyse og oplægget til reviderede afgangsårsager.     

FGU Danmark vil gerne anerkende, at STIL arbejder for at gøre 

indberetningerne mere overskuelige ved at rydde op i afgangsårsagerne og 

vejlede om brugen af disse.   

FGU er en anden type institution end de øvrige ungdomsuddannelser og 

afgangsårsagerne er derfor nødt til at blive tilpasset efter formålet og 

intentionen med FGU, hvis de skal være meningsfulde i praksis.  

På FGU giver det fx ikke mening at tale om afgang pga., at eleven ikke kan 

kontaktes eller på grund af faglige eller personlige krav som 

hovedafgangsårsager. I disse tilfælde vil FGU udskrive eleven til den 

kommunale ungeindsats (KUI), så kædeansvaret sikres, og kommunen kan 

føre den unge godt videre i et andet tilbud.  

FGU-sektoren ønsker og har behov for et stærkt datamateriale, som kan 

være med til at kvalificere tilbuddet. Det handler både om, at 

datamaterialet skal kunne vise FGU’s løfteevne ift. intentionen med 

uddannelsen, herunder kædeansvaret og bidrag til erhvervsuddannelserne. 

Det handler dog også om, at datamaterialet skal kunne anvendes i 

institutionernes pædagogiske arbejde. Det kræver, at afgangsårsagerne 

afspejler FGU’ens opgave og formål og at koderne anvendes ensartet i 

FGU-sektoren. Det understøtter de reviderede afgangsårsager desværre 

ikke.  
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FGU Danmark har forud for høringen forelagt STIL sit forslag til, hvordan 

afgangsårsagerne kan se ud, så de giver mening i en FGU-kontekst. FGU  

Danmark henviser til det forelagte forslag ift. mere konkrete input til 

høringen.  

 

Tak for muligheden for at afgive høringssvar. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lisa Goth 

Sekretariatschef i FGU Danmark 

 


