
FGU Danmarks anbefalinger for at understøtte bæredygtige FGU-

institutioner 

Baggrundsnotat 1 - Hvordan får FGU eleverne i målgruppen? 

 

Baggrund 

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er sat i verden for at guide, støtte og vise en vej for unge 

under 25 år uden en uddannelse eller job og på den måde være hovedvejen for denne målgruppe 

på deres vej mod en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. FGU skal på den måde være en del 

af løsningen på, at ”Selvom der gennem årene er iværksat en lang række initiativer på områder, er 

der fortsat er en stor gruppe på op til 50.000 unge under 25 år, der ikke har en 

ungdomsuddannelse, og som hverken er i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse” 

(Kommissoriet for Reformkommissionen).   

Det er en helt central samfundsopgave, som FGU kun kan og skal løse i tæt samarbejde med 

kommunerne, aftagerinstitutioner, virksomheder og lokalsamfundet.  

FGU skal levere et nyt undervisningstilbud med afsæt i praksis, produktion og et inkluderende 

læringsmiljø. Samtidig skal FGU udbydes tæt på de unge, hvilket skaber små udbud og der er 

løbende optag. Alt dette stiller store krav til institutionernes fleksibilitet samtidig med, at 

kvaliteten i uddannelsen skal være stabil. 

Det kræver en økonomi, som matcher opgaven. FGU-institutionernes årsregnskaber har siden 

2019 imidlertid vist, at institutionernes drift ikke er bæredygtig.  

For at understøtte bæredygtige FGU-institutioner har FGU Danmark nedsat en hurtigtarbejdende 

taskforce bestående af repræsentanter for kommunerne, arbejdsmarkedets parter, de 

erhvervsrettede uddannelser og FGU-institutionernes medarbejdere og direktører/rektorer. 

Taskforcen har løbende fået input fra en referencegruppe bestående af repræsentanter for KL, 

Dansk Industri, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Modstrøm, Uddannelsesforbundet og 

Uddannelseslederne for at sikre et fælles blik og en fælles behandling af FGU-institutionernes 

rammer og muligheder.  

Taskforcen og referencegruppen har i perioden februar til april 2022 samarbejdet om at beskrive 

udfordringer og løsningsforslag i forhold til tre hovedspørgsmål: 

1. Elevgruppen: Hvordan sikres det, at FGU får flere elever i målgruppen? 

2. Økonomi: Hvordan får FGU en bedre økonomi, herunder sikring af en mindre 

konjunkturfølsom økonomi? 

3. Strukturelle rammer: Hvordan får FGU strukturelle rammer, der understøtter stærke tilbud 

og bæredygtige institutioner, som matcher de unges behov 



På baggrund af taskforcens arbejde har FGU Danmark formuleret en række forslag til indsatser, 

som bør igangsættes for at understøtte, at FGU-institutionerne bliver bæredygtige strukturelt, 

økonomisk og pædagogisk.  

Dette notat præsenterer FGU Danmarks forslag og anbefalinger i forhold til spørgsmålet: Hvordan 

sikres det, at FGU får flere elever i målgruppen? 

 

Udfordringsbilledet  

Stort fald i antal elever på FGU 
I forbindelse med fastlæggelsen af FGU-institutionernes dækningsområder opgjorde Børne- og 

Undervisningsministeriet (BUVM) den forventede årselevfordeling på kommuneniveau1. På den 

baggrund er den forventede årlige elevtilgang på FGU- institutionerne fastsat til følgende ved 

reformens fulde indfasning: 

• 14.000 årselever2 

• 12.000 elever 

Flere forskellige opgørelser over elevaktiviteten på FGU viser dog en markant mindre tilgang.  

En opgørelse udarbejdet af BUVM i december 2021 viser fx, at elevtilgangen på FGU er faldet med 

ca. 30 pct. når man sammenligner tilgangen i august 2020 med august 2021.  

FGU Danmark indsamler løbende tal om elevtilgangen på FGU-institutionerne. Disse tal viser en 

samlet elevtilgang på 10.996 årselever på de 27 FGU-institutioner i 2021. Sammenholdt med den 

forventede elevtilgang ved reformens fulde indfasning, svarer dette til et fald på 21 pct.  

Et overblik over faldet i årselevtilgangen i de fem regioner viser, at faldet i regionerne spænder 

mellem -8 pct. i Region Nordjylland til -32 pct. i Region Sydmark, når man sammenligner med den 

forventede elevtilgang ved reformens fulde indfasning.  

 
1 Jf. Oversigt over kommunernes forventning til antal elever på FGU pr. 1. august v. Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 1. maj 2019. 
2 En årselev er defineret ved elevaktivitet svarende til 1200 timer eller 40 undervisningsuger af 30 timer.  



 

Endelig viser tal fra BUVM’s datavarehus Uddannelsesstatistik.dk om bestanden på FGU, at 

bestanden var stigende frem til september 2020, hvorefter den har været faldende. Da bestanden 

var på sit højeste, var der 11.761 elever på FGU. I december 2021 var bestanden 7.554 elever. I 

perioden september 2020 til december 2021 er bestanden altså blevet 4207 elever færre.   

Tabel 2: Udviklingen i bestanden på FGU-institutionerne 

 Jan Feb Mar Apr Maj Aug Sep Okt Nov Dec 

2019      7.473 8.177 8.606 9.034 9.459 

2020 10.493 10.675 11.046 11.099 11.111 11.684 11.761 11.641 11.622 11.318 

2021 11.039 11.122 11.125 10.981 10.785 9.117 8.719 8.288 7.949 7.554 

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk  

Der er ikke noget entydigt svar på den faldende elevtilgang på FGU. Nogle mulige forklaringer er: 

• Højkonjunktur: Den aktuelle højkonjunktur medfører, at flere unge tager ufaglærte job.   

Region Sjælland 

-304,06 (-12%) 



• Rekordoptag på efterskolerne: I skoleåret 2021/2022 startede det højeste antal elever 

nogensinde på efterskole3.   

• Mindre ungdomsårgange: Data fra Danmarks statistik viser, at antallet af unge i alderen 15-

25 år i perioden 2017 – 2021 er faldet årligt siden 2017 og med 14.432 personer svarende 

til ca. 2 pct. Samtidig viser en befolkningsfremskrivning for unge i alderen 15-25 år, at 

antallet af personer i denne aldersgruppe vil dale frem til 2037, hvorefter antallet igen 

begynder at stige.  

• Andre tilbud til målgruppen: Kommunerne skal målgruppevurdere elever til FGU. Den 

første rapport i Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til FGU viser, at kommunerne 

særligt sender elever i målgruppen for FGU til Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse 

(STU), praktikforløb, egne kommunale tilbud, danskuddannelse på sprogcentre, TAMU og 

ungdomsskoler, når de ikke kommer på FGU.  

• Højere afgangskarakterer i folkeskolen: Resultaterne af afgangsprøverne i sommeren 2021 

viser, at andelen af elever, som fik mindst 02 i dansk og matematik i skoleåret 2020/2021 

var 3,3 procentpoint højere end i skoleåret 2018/2019. Flere elever har dermed fået 

direkte afgang til en erhvervsuddannelse.  

Anbefaling: FGU Danmark anbefaler, at der laves en vidensopsamling på, hvilke tilbud de unge 

uden uddannelse og job er i på kommuneniveau for at understøtte et fælles datagrundlag omkring 

målgruppen. Arbejdet med at sikre bæredygtige FGU-institutionerne skal ikke afvente 

opsamlingen, da der er brug for handling nu.  

 

Stor variation i kommunernes målgruppevurderingspraksis 
Med FGU-reformen har kommunerne fået entydigt ansvar for de unge samt for at etablere nye 

kommunale ungeindsatser (KUI), som skal bidrage til at få de unge videre i uddannelse og job, 

sørge for én indgang for de unge mv.  

Unge skal målgruppevurderes til FGU af KUI, og kommunerne er dermed en helt central 

samarbejdspartner for FGU for at indfri intentionerne med reformen.  

Kort om målgruppevurderingen 

Målgruppevurderingen er den kommunale ungeindsats’ redskab til at vurdere, om en ung er i 

målgruppen for FGU. Vurderingen foretages af en kommunal vejleder i den unges 

bopælskommune. Målgruppevurderingen skal tilbydes unge, som er under 25 år, ikke har 

gennemført og heller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, ikke er i beskæftigelse og som 

den kommunale vejleder umiddelbart anser for at tilhøre målgruppen for FGU. Vurderingen sker 

ud fra objektive kriterier og et konkret skøn.  

 
3 https://www.efterskolerne.dk/da/Aktuelt/Nyheder/August-
2021/Elevtal_slaar_rekorder#:~:text=Antallet%20af%20unge%2C%20der%20er,elever%20eller%203%2C5%20procent.  

https://www.efterskolerne.dk/da/Aktuelt/Nyheder/August-2021/Elevtal_slaar_rekorder#:~:text=Antallet%20af%20unge%2C%20der%20er,elever%20eller%203%2C5%20procent
https://www.efterskolerne.dk/da/Aktuelt/Nyheder/August-2021/Elevtal_slaar_rekorder#:~:text=Antallet%20af%20unge%2C%20der%20er,elever%20eller%203%2C5%20procent


 

Hvis den unge optages på FGU, er det kommunens ansvar at fastlægge varigheden af forløbet og 

udforme elevens uddannelsesplan.  

 

Som led i FGU-reformen er der etableret et evaluerings- og følgeforskningsprogram, som følger 

implementeringen af reformen, herunder samarbejdet mellem KUI og FGU. 

Den første rapport i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet viser, at andelen af unge, som 

målgruppevurderes til FGU ud af den samlede gruppe af unge under 25 år uden uddannelse og job 

spænder mellem 7 – 30 pct. i de enkelte kommuner. Der er altså en stor variation i kommunernes 

målgruppevurderingspraksis.  

Samtidig viser rapporten, at kun 16 pct. af unge i alderen 16-24 år, der var uden uddannelse og job 

pr. 31. august 2019 er startet på FGU. Dette viser, at FGU ikke er hovedvejen for de unge i 

målgruppen.  

I den forlængelse peger rapporten på, at målgruppevurderingen er en vanskelig opgave. 

Rapporten viser bl.a., at KUI og FGU ikke nødvendigvis er enige om, hvorvidt en ung passer ind i 

målgruppen for FGU, hvilke mål, der er realistiske for den unge at opnå i sit FGU-forløb samt hvor 

lang tid, der afsættes til forløbet. Rapporten viser også, at kommunerne efterspørger 

kompetenceudvikling i arbejdet med målgruppevurderingen af de unge til FGU.  

En af de ting KUI og FGU ikke nødvendigvis er enige om, er længden på de unges forløb. Længden 

på et FGU-forløb fastsættes af kommunen og skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov. 

Forløbet kan som udgangspunkt maksimalt vare 2 år. I reformforudsætningerne er den 

gennemsnitlige længde på et FGU-forløb beregnet til 14 mdr. Den første følgeevalueringsrapport 

viser dog, at 27 pct. af kommunerne arbejder med en tommelfingerregel for, hvor lange forløb, 

der gives. De fleste lægger op til enten 6 måneder (23 pct.), 12 måneder (36 pct.) eller 24 måneder 

(27 pct.). Det er afgørende, at længden på den enkelte elevs FGU-forløb tager udgangspunkt i den 

unges behov og ikke generelle tommelfingerregler. Det risikerer at stresse de unge unødigt og 

skabe forvirring i forhold til, hvad der forventes af den unge for at opnå deres uddannelsesmål.  

Målgruppevurderingen har også betydning for de unges opfattelse af FGU. Med indførslen af 

målgruppevurderingen skal unge, som tidligere havde frit optag på VUC og Kombineret 

Ungdomsuddannelse forbi kommunen for at blive optaget på FGU. FGU-institutionerne oplever, at 

de har meget få elever, som tidligere ville være i målgruppen for disse forberedende tilbud, hvilket 

i høj grad skyldes, at vejen forbi kommunen kan føles klientgørende og giver den unge indtryk af, 

at FGU er den sidste udvej og et nederlag.  



Med den nuværende økonomimodel betaler kommunen 65 pct. og staten 35 pct. af de faktiske 

udgifter for en elevs FGU-forløb4. Kommunens udgifter dækkes via DUT-midler fra staten, som 

udbetales på baggrund af det forventede elevtal og ikke det faktiske. Kommunen kan anvende 

DUT-midlerne frit, og midlerne er derfor ikke øremærket til FGU. Når man sammenligner det 

forventede elevtal i reformforudsætningerne på 14.000 årselever med det faktiske i 2021 på ca. 

11.000 har kommunerne fået udbetalt DUT-midler svarende til 3.000 årseleverelever, som ikke er 

gået til FGU.   

Det er afgørende, at FGU´s økonomimodel skaber incitamenter for alle parter i forhold til at få 

unge i målgruppen på FGU. I den nuværende model er der risiko for, at de afsatte midler ikke 

bruges til at give de unge det nødvendige FGU-tilbud.  

Anbefaling: FGU Danmark anbefaler, at der indføres frit optag til FGU for elever i målgruppen jf. 

definitionen i Lov om Kommunal Ungeindsats for unge under 25 år5 med henblik på at ligestille 

unges adgang til FGU og ungdomsuddannelserne. 

FGU Danmark anbefaler, at KUI fortsat skal kunne henvise unge til FGU efter princippet om, at alle 

unge uden uddannelse og job, og som er på offentlig forsørgelse, skal modtage et tilbud om FGU, 

uddannelse eller job. 

For fortsat at sikre den afgørende og tætte kobling til KUI og kædeansvaret for de unge, anbefaler 

FGU Danmark, at der fortsat skal udarbejdes en uddannelsesplan for den unge i et samarbejde 

mellem KUI og den unge i forbindelse med optag på FGU. Uddannelsesplanen skal, som nu, være 

dynamisk og revideres undervejs i samarbejde med den unge og FGU. 

Endelig anbefaler FGU Danmark, at den økonomiske model genbesøges med henblik på at 

understøtte og sikre det frie optag for unge i målgruppen for FGU og skabe incitamenter til i 

højere grad at anvende FGU som tilbud.  

 

Det inkluderende læringsmiljø skal rumme en meget differentieret 

elevgruppe 
FGU er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig, personlig og social 

opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.  

Den første rapport i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til FGU viser, at elevgruppen på 

FGU er meget differentieret. Samtidig viser rapporten, at elevgruppen på FGU generelt set er 

 
4 Det er staten, der betaler alle tilskud til FGU-institutionerne. Staten opkræver én gang årligt kommunerne 65 pct. af 
udgiften pr. elev.  
5 §2 k: Unge under 25 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, som ikke har gennemført en 
ungdomsuddannelse, eller som minimum er i halvtidsbeskæftigelse, og som har behov for en særlig forberedende 
indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse 



dårligere stillet end gruppen af unge uden uddannelse og job med henhold til sociodemografi og 

særligt uddannelsesrelaterede faktorer. 

Nedenstående tabel viser, hvad der karakteriserer elevgruppen på FGU sammenlignet med 

gruppen af unge uden uddannelse og job.  

Tabel 3: Hvad karakteriserer elevgruppen på FGU 

sammenlignet med gruppen af unge uden uddannelse og job 

FGU-elever Unge uden 

uddannelse og 

job 

Sociodemografiske faktorer 

Mænd  56 pct. 52 pct. 

Alder (gns.) 20 år 22 år 

Under 18 år 14 pct. 5 pct. 

Ikke vestlig herkomst (indvandrere og efterkommere) 28 pct. 21 ct. 

Forældre med grundskolen som højest fuldførte uddannelse 42 pct. 36 pct. 

Ledig forælder 11 pct. 10 pct. 

Uddannelsesrelaterede faktorer 

Modtaget specialundervisning 22 pct. 21 pct. 

Ikke uddannelsesparat 81 pct. 69 pct. 

Danskkarakter (gns.) 3,0 4,1 

Matematikkarakter 3,1 4,1 

Indikatorer for særlige forhold 

Tidligere sigtet 10 pct. 9 pct. 

Psykiatrikontakt 34 pct. 38 pct. 

Tidligere anbragt 14 pct. 13 pct. 

Opholdstid i Danmark under fem år 11 pct. 14 pct. 

Ikke gennemført 9. klasses afgangsprøve i dansk 18 pct. 12 pct.  

 

På FGU skal eleven have et individuelt tilrettelagt forløb. Det indebærer bl.a., at der er forskellige 

på- og afstigningsniveauer, hvorved eleverne kan modtage undervisning på enten introducerende 

niveau eller niveau 1, 2 og 3 i kvalifikationsrammen for livslang læring. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4: Indplacering af FGU i kvalifikationsrammen for livslang læring 

 

Elevens individuelt tilrettelagte forløb skal ske i et inkluderende læringsmiljø, der skal 

imødekomme elever med særlige behov og udfordringer, herunder fx ordblindhed. En opgørelse 

udarbejdet af Styrelsen for IT og Læring i september 2020 over resultatet af Ordblindetesten for 

elever på bl.a. FGU viser, at FGU har den største andel af elever, der er testet ordblinde 

sammenlignet med elever på de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, AVU og FVU.  

Alt dette stiller store krav til det inkluderende læringsmiljø og den differentieringsopgave, den 

enkelte underviser står med for at ramme hver enkelt elevs faglige, personlige og sociale behov.  

I den forbindelse peger flere kommuner på, at der er elever, som har brug for et forforløb for at 

blive klar til at kunne modtage undervisning på FGU. Det kan fx dreje sig om, at eleven skal være 

mødestabil, har brug for sproglig opkvalificering mv.6  

Som led i reformen har kommunerne fået det entydige ansvar for de unge, og det medfører bl.a., 

at de skal gøre de unge klar til fx at modtage et FGU-tilbud. Det er således ikke FGU´s ansvar alene 

at løfte de unge uanset behovet hos den unge.  

På trods af den differentierede målgruppe og store differentieringsopgave viser data om FGU-

elevernes trivsel, at der har været en stabil høj trivsel blandt FGU-eleverne i 2020 og 2021. I 2020 

havde 91,9 pct. af eleverne en høj trivsel, mens tallet i 2021 var 93,9 pct. Både trivselsmålingen i 

2020 og 2021 er foretaget i perioder, hvor undervisningen i høj grad har været påvirket af Corona-

situationen, hvilket har betydet en høj grad af omlagt undervisning, skiftende retningslinjer mv. 

Hertil kommer, at FGU-institutionerne løbende har været nødsaget til at tilpasse på både 

bygningssiden og medarbejdersiden. På trods af dette har eleverne altså oplevet et godt tilbud, 

 
6 Unge, som ikke er i målgruppen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). 



hvor de har det godt. Det må derfor antages, at trivslen ville have været endnu bedre, hvis der ikke 

havde været de mange omstillinger.  

Anbefaling: FGU Danmark opfordrer til, at FGU tilføres de nødvendige midler og rammer for at 

kunne rumme de elever, der har brug for en særlig indsats inden et reelt FGU-forløb. Det vil både 

understøtte, at eleven får færre skift og overgange, som er sårbare, og at institutionen kan 

tilrettelægge et samlet og individuelt tilrettelagt forløb for den unge.    

Konkret foreslår FGU Danmark, at der gives et generelt taxameterløft pr. årselev på 5.000 kr., som 

både skal understøtte det inkluderende læringsmiljø samt udligne en skævhed mellem 

reformforudsætningerne og den reelle elevfordeling på FGU (se baggrundsnotat om økonomi).  

 

Ikke mulighed for SPS-støttetimer for FGU-elever  
Elever, der har brug for særlig støtte kan få specialpædagogisk støtte gennem hele 

uddannelsessystemet. Nedenstående tabel viser de støtteformer, elever kan få bevilget på de 

enkelte uddannelser fra grundskolen til ungdomsuddannelse.  

Tabel 5 Folkeskole 

 

Frie grundskoler 

og frie kostskoler 

FGU Ungdomsuddannelser 

Hjælpemidler, 

herunder it-

hjælpemidler og 

instruktion i brugen 

heraf 

Via special-

undervisning 

   

Støttetimer  Kun EGU-elever i 

virksomhedspraktik 

 

Særligt tilrettelagt 

studiemateriale 

   

Tegnsprogstolk og 

skrivetolk 

   

Personlig assistance 

og sekretærhjælp 

   

Hvem yder støtten Kommunen Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 

Som oversigten viser, kan elever på FGU, med en enkelt undtagelse, ikke modtage SPS-støttetimer, 

hvor eleven kan få hjælp til at planlægge og strukturere hverdagen på uddannelsen.  

Undtagelsen består i, at der fra 1. januar 2021 er givet mulighed for at søge om støttetimer til 

elever på erhvervsgrunduddannelsessporet (EGU), når de er i virksomhedspraktik. Argumentet 

herfor er, at eleven ikke er omfattet af det inkluderende læringsmiljø i virksomhedspraktikken. Der 



er dog ikke indført mulighed for støttetimer til FGU-elever under erhvervstræning og 

kombinationsforløb, hvor eleverne også er væk fra institutionen. 

Som tidligere vist, er eleverne på FGU kendetegnet ved at have mange forskellige behov, og det 

kan derfor undre, hvorfor eleverne på FGU, som de eneste, ikke har mulighed for at få bevilget 

støttetimer. Det kan skabe unødvendige barrierer for en elev, hvis eleven oplever afbrudt støtte 

via støttetimer i overgangen mellem forskellige uddannelser, og FGU-eleverne bør derfor 

sidestilles med elever på de øvrige uddannelser, også hvad angår SPS-muligheder.  

En undersøgelse af behovet for understøttelse af elevernes psykiske funktionsnedsættelser på 

FGU viser i den forlængelse, at de fleste institutioner vurderer, at 40-50 pct. af eleverne har behov 

for understøttelse bl.a. via støttetimer. Når så stor en andel af eleverne har brug for særlig støtte, 

gør det det meget vanskeligt at lave et individuelt tilrettelagt forløb for den enkelte elev med 

udgangspunkt i elevens konkrete behov, hvilket SPS-støttetimer kunne understøtte.  

Anbefaling: FGU Danmark anbefaler, at elever på FGU ligestilles med elever på andre uddannelser, 

og at der indføres mulighed for at søge SPS-støttetimer til elever på FGU. Ved et gennemsnitligt 

behov for 8 timers støttetimer om ugen for 30 pct. af eleverne på FGU vil det koste ca. 170.000 

mio. kr.  

   

Ingen koblinger mellem grundskole og FGU 
Hver ottende afgangselev svarende til 13 pct. får ikke mindst 02 i både dansk og matematik7. I 

folkeskolen ligger andelen på 9,5 pct., mens andelen på specialskolerne er næsten 7 ud af 10 

svarende til 66 pct.  

Der er således mange elever, som afslutter grundskolen uden adgangsgivende karakterer til en 

erhvervsuddannelse, og hvor FGU kan være vejen mod en ungdomsuddannelse eller job. 

Som led i målgruppevurderingen til FGU har kommunerne mulighed for at iværksætte et 

afsøgningsforløb på op til to uger, hvor den unge kan prøve FGU af og dermed kvalificere 

kommunens og den unges vurdering af, om FGU er det rette tilbud til den unge. 

Det har tidligere været muligt for elever både i 9. og 10. klasse at komme i afsøgningsforløb på 

FGU. Muligheden for afsøgningsforløb er dog blevet fjernet i 9. klasse. Det betyder, at eleverne 

risikerer at få et unødigt afbrud og en unødig ventetid på at kunne påbegynde en uddannelse, 

hvilket taler imod intentionen i reformen om at sikre smidige forløb for de unge. Det betyder 

samtidig, at alle incitamenter til at kende FGU i grundskolen er blevet fjernet lovgivningsmæssigt.  

 
7 https://www.ae.dk/analyse/2022-02-trods-fremgang-hver-ottende-afgangselev-faar-stadig-ikke-2-i-dansk-og-
matematik  

https://www.ae.dk/analyse/2022-02-trods-fremgang-hver-ottende-afgangselev-faar-stadig-ikke-2-i-dansk-og-matematik
https://www.ae.dk/analyse/2022-02-trods-fremgang-hver-ottende-afgangselev-faar-stadig-ikke-2-i-dansk-og-matematik


Hvis man allerede i grundskolen ved, at FGU kan være det rigtige tilbud for den unge, bør den 

unge have mulighed for at komme i afsøgningsforløb eller brobygning, også selvom 

undervisningspligten ikke er opfyldt. Dette vil give et større incitament for lærerne i grundskolen i 

forhold til at se mod FGU og anbefale det som et reelt alternativ, og understøtte, at de unge ikke 

anser FGU som sidste udvej og et nederlag, men som en reel mulighed for at få den ekstra støtte, 

der skal til for at komme videre uden for mange afbrud.  

I den forlængelse er det også afgørende, at FGU indtænkes i det aktuelle arbejde omkring justering 

af uddannelsesparathedsvurderingen for at understøtte kædeansvaret mellem grundskolen og 

den enkelte unges uddannelsesforløb.  

Anbefaling: FGU Danmark anbefaler, at der gives hjemmel til, at der kan etableres 

afsøgningsforløb for unge, selvom undervisningspligten ikke er ophørt. Samtidig anbefales det, at 

der indføres mulighed for brobygning til FGU for at udbrede kendskabet til FGU.  

FGU Danmark anbefaler endvidere, at der etableres mulighed for, at FGU bliver indskrevet i 

forbindelse med folkeskolelovens § 33, stk. 4, (alternativ opfyldelse af undervisningspligten), og § 

22, stk. 2, (forlagt specialundervisning), således at FGU kan blive en naturlig del af løsningen for de 

unge.  

Målet om at skabe en tættere kobling mellem grundskolen og FGU vil også blive understøttet ved 

den tidligere anbefaling om indføre frit optag til FGU for elever i målgruppen. 

 

Manglende fleksibilitet i overgangen fra FGU 
FGU er afhængig af et tæt samarbejde med både kommuner, virksomheder, det omkringliggende 

samfund og aftagerinstitutioner for at kunne lykkes. Det understreges af forskning, der viser, at 

unges overgang mellem uddannelser er sårbare, og der er behov for at skabe en langt større 

sammenhæng i indsatsen for de unge i forbindelse med overgangen.  

Inden FGU-reformen var en central barriere for, at de unge gik videre i uddannelse efter et 

forberedende tilbud, at der manglede overlevering af relevant viden om de unge og sammenhæng 

og støtte for de unge i de afgivende og modtagende institutioner8. Dette er stadig en udfordring i 

det nye system. På de ungdomsuddannelser, som modtager elever fra FGU, kender vejlederne ikke 

altid elevernes behov, ligesom underviserne ikke altid kender det faglige miljø eller de 

kompetencer, de unge fra FGU kommer med. Desuden er der med FGU ikke sikret et systematisk 

og vedvarende fokus på de frafaldstruede elever i ungdomsuddannelserne, der har behov for en 

anden vej end den uddannelse, de er begyndt på. FGU’s opgave stopper lovgivningsmæssigt, så 

snart eleven udsluses derfra. Konsekvensen er, at det ofte er eleven selv, der skal håndtere 

 
8 Danmarks Evalueringsinstitut (2017): De unge in målgruppen for forberedende tilbud: 
https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/unge-maalgruppenforberedende-tilbud  

https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/unge-maalgruppenforberedende-tilbud


overgangen mellem FGU og ungdomsuddannelse, hvilket øger risikoen for frafald og for, at den 

unge ikke falder til fagligt og socialt på ungdomsuddannelsen9.  

Anbefaling: FGU Danmark anbefaler, at lovgivningen gøres mere fleksibel i forhold til overgangen 

mellem FGU og ungdomsuddannelser. Det kan fx dreje sig om: 

• Giv tilbagefaldsret til FGU for elever, som bliver frafaldstruede efter overgangen fra FGU til 

en ungdomsuddannelse 

• Giv frafaldstruede elever på ungdomsuddannelser mulighed for at gå på deltid på hhv. 

ungdomsuddannelsen og FGU 

• Udnyt i højere grad muligheden for FGU-baseret erhvervsuddannelse 

• Etabler overgangsteams mellem FGU, aftagerinstitutioner og evt. KUI for at understøtte 

løbende videndeling, kompetenceudvikling mv.  

FGU Danmark gennemfører i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og en række FGU-

institutioner, erhvervsskoler og kommunale ungeindsatser et pilotprojekt med fokus på 

overgangen fra FGU til EUD. Erfaringerne fra projektet vil blive delt med alle FGU-institutioner og 

gøres frit tilgængeligt. Erfaringerne vil kunne danne grundlag for en evt. ændring af lovgivningen.   

 

Ikke et fælles datagrundlag 
Data er et vigtigt redskab i FGU-institutionernes, kommunernes, ministeriernes m.fl. arbejde med 

at sikre de unges vej mod uddannelse og job. I den proces er det nødvendigt, at systemer og data 

ikke kommer til at stille krav om dobbeltregistreringer og bureaukratiske administrative setup.  

Der er desværre mange eksempler på, at det administrative setup er bureaukratisk og ikke 

understøtter formålet og intentionen med FGU.  

Et eksempel herpå er, at FGU-institutionerne skal indberette oplysninger om de unges 

uddannelsesforløb til Ungedatabasen, som drives af Styrelsen for IT og Læring. Institutionerne har 

dog ikke adgang til Ungedatabasen. Det betyder, at FGU-institutionerne fx ikke kan følge med i, 

hvordan deres elever klarer sig efter forløbet på FGU. Den eneste måde FGU-institutionen kan se, 

hvordan den unge klarer sig efter forløbet er, når eleven udløser udslusningstaxameter, hvilket 

sker, når eleven har været fastholdt i 12 ud af 16 uger i uddannelse eller job efter FGU-forløbet. 

Et andet eksempel herpå er de centralt fastlagte afgangskoder, som institutionerne skal anvende, 

når de udskriver eleverne og indberetter dette til STIL. FGU-institutionerne oplever desværre, at 

disse koder ikke afspejler FGU’s opgave og formål og at koderne derfor ikke anvendes ens i 

 
9 Erhvervsuddannelserne har fortsat det højeste frafald. Af de knap 45.800 elever, der i 2015 påbegyndte en 
erhvervsuddannelse, var 42 pct. i løbet af fem år stoppet på deres uddannelse uden at have fuldført 
erhvervsuddannelsen https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32549  

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32549


sektoren. Det er en udfordring i forhold til at opbygge et stærkt og retvisende grundlag, som kan 

være med til at kvalificere institutionernes arbejde. 

Et tredje eksempel er udfordringer i forhold til dataudveksling mellem FGU og kommunerne. 

Kommunerne og FGU-institutionerne kan ikke se ind i hinandens systemer, og dataudvekslingen 

bliver derfor ofte meget håndholdt. Det skaber risiko for fejl og mangler, som i sidste ende 

risikerer at gå ud over de unge. Rigsrevisionen kritiserede i sin beretning om indsatsen for at 

fastholde udsatte unge i uddannelse, at Beskæftigelsesministeriet og Børne- og 

Undervisningsministeriet ikke havde sikret, at lovpligtige oplysninger om udsatte unges behov blev 

overdraget mellem kommuner og erhvervsskoler10. Det er med til at understrege, at 

dataudvekslingen er afgørende for, at FGU-institutionerne kan iværksætte de tiltag og indsatser, 

som den enkelte elev har brug for.   

Anbefaling: FGU Danmark anbefaler, at processerne omkring FGU-institutionernes dataarbejde 

gennemgås med fokus på udfordringer og mulige forbedringspunkter, herunder med fokus på 

dataudvekslinger mellem FGU og øvrige institutioner og myndigheder. Det anbefales i den 

forlængelse, at der udvikles et fælles datagrundlag på tværs af beskæftigelses- og 

uddannelsessystemet, som både uddannelsesinstitutionerne, kommunerne m.fl. kan anvende.  

 

For lidt kendskab til FGU 
FGU blev etableret som nyt uddannelsestilbud i august 2019. Der er dog fortsat mange, som ikke 

kender uddannelsen. Det er naturligt, at det tager tid at opbygge et bredt kendskab til en ny 

uddannelse, men der er også indlagte rammer omkring uddannelsen, som udfordrer muligheden 

for at udbrede kendskabet til både elever, forældre, virksomheder, aftagerinstitutioner m.fl. 

FGU-institutionerne er statsligt selvejende institutioner. Andre selvejende 

uddannelsesinstitutioner kan frit reklamere for uddannelsen med henblik på at tiltrække elever. 

For FGU-institutionerne gør optaget på via kommunerne det svært at igangsætte kampagner mv. 

for uddannelsen, da optaget i sidste ende afhænger af den kommunale ungeindsats. Eleverne har 

således ikke noget krav på at blive optaget på FGU, selv om de tilhører målgruppen.   

Dertil er der, som tidligere nævnt, også andre forhold som risikerer at stigmatisere FGU som de 

unges sidste udvej, fx den manglende kobling til grundskolen, målgruppevurdering mv.  

Det er også afgørende, at kendskabet til FGU udbredes til virksomheder og aftagerinstitutioner, da 

de er afgørende samarbejdspartnere om de unges forløb.  

Anbefaling: Jf. tidligere anbefaling anbefaler FGU Danmark, at der indføres frit optag på FGU for 

unge i målgruppen. Det vil øge FGU-institutionernes muligheder for at reklamere for uddannelsen.  

 
10 https://rigsrevisionen.dk/Media/637830385311118858/SR2219.pdf  

https://rigsrevisionen.dk/Media/637830385311118858/SR2219.pdf


FGU-institutionerne og FGU Danmark arbejder løbende på at udbrede kendskabet til uddannelsen 

lokalt og nationalt. 

 

 

 


