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FGU Danmarks anbefalinger for at understøtte bæredygtige FGU-

institutioner 

Baggrundsnotat 2 – Hvordan får FGU-institutionerne en bedre økonomi? 

 

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 
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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 

får FGU-institutionerne en bedre økonomi? 

 

Udfordringsbilledet  

FGU Danmark har flere gange peget på, at FGU-reformen er utrolig ambitiøs, og at reformen 

bygger på et stort antal gennemførte analyser samt et grundigt arbejde i Ekspertgruppen om 

bedre veje til en ungdomsuddannelse. Det er et arbejde, vi fortsat skal lytte til, men vi skal også 

have et fælles fokus på at sikre den gode implementering.  

Reformen skal stå på skuldrene af fagligheden i de tidligere forberedende tilbud og medtage de 

gode erfaringer. Men når det gælder selve skabelsen af den fysiske institution, så har der ikke 

været de samme muligheder for institutionerne ift. at medtage gode erfaringer, de gode 

bygninger, likviderne mv. Der har der været tale om en overlevering én til én uanset stand på 

bygninger, gæld mv.   

Det er anført i den politiske aftale bag FGU, at ”de strukturelle rammer for forberedende 

grunduddannelse bør indrettes efter de unge – og ikke omvendt.’’ 

Det fremgår endvidere af de almindelige bemærkninger i ”Forslag til lov om institutioner for 

forberedende grunduddannelse” og af ”Aftalen om bedre veje til uddannelse og job”, at den 

forberedende grunduddannelse skal forbedre kvaliteten af et offentligt landsdækkende 

uddannelsestilbud til målgruppen på en måde, som bygger videre på de nuværende tilbuds viden, 

erfaringer og pædagogik, ligesom ansatte, eksisterende bygninger og andre aktiver fra de 

nuværende institutioner, herunder særligt fra produktionsskolerne, skal udgøre grundpillen i de 

nye institutioner for forberedende grunduddannelse”.  

Det har været utroligt vanskeligt at leve op til de krav, som loven lægger op til på institutionssiden, 

fordi der ikke har været en gennemgang af bygninger, gæld mv. Det vil sige, at det, som er blevet 

overdraget til FGU-institutionerne ikke har levet op til lovgivningen og de økonomiske rammer ikke 

giver mulighed for at opbygge institutionerne til at kunne leve op til lovgivningen.  

Det skal slås fast, at FGU-institutionerne ikke skal drives med henblik på at skabe et overskud, men 

derimod at yde den bedst mulige uddannelseskvalitet til eleverne, både fagligt, socialt og 

personligt. Men det er nødvendigt med en økonomisk robust FGU-sektor for at kunne 

imødekomme de store politiske ambitioner, og det kræver en sektor, som ikke er 

underfinansieret.  
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FGU institutionernes økonomi er ikke bæredygtig  
FGU institutionernes økonomi er bygget op på udbetaling af taxameter pr. årselev samt et 

grundtilskud til institutionen og et grundtilskud pr. skole (udbud) 1. Taksterne består af en takst for 

ordinære forløb samt en takst for udslusning. Udslusningstaxameteret udbetales, når en afsluttet 

FGU-elev har været i gang med en tilskudsberettiget aktivitet i 12 uger ud af en periode på 4 mdr. 

efter forløbet. Grundtilskuddene er et fast beløb, som udbetales uafhængigt af antal årselever.  

FGU har eksisteret siden august 2019, og allerede ved FGU Danmarks første økonomianalyse af 

FGU-institutionernes regnskaber var der på de 27 FGU-institutionerne et markant underskud på 46 

mio. kr. på alene 5 måneder. Denne udvikling fortsatte i 2020, hvor underskuddet var 74 mio. kr. 

(korrigeret for særlige tilskud).  

Og udviklingen fortsætter desværre i 2021, hvor underskuddet på driften er vokset. En netop 

gennemført økonomianalyse for 2021 viser, at der nu er et underskud på 24 mio. kr., og det er 

efter, at der er korrigeret for de særlige tilskud, som sektoren har fået tilført i 2021. Hvis man 

fratrækker de særlige tilskud, ville sektoren have et underskud på 136,7 mio. kr. Se et overblik 

over udviklingen i FGU-institutionernes økonomi i Tabel 1.  

Der er afgørende for at få et reelt billede af FGU´s økonomi, at man alene ser på driften, da særlige 

tilskud netop er særlige, og ikke kan forventes år for år. Derfor er særlige tilskud ikke et 

parameter, som kan tages i betragtning, når institutionerne fastlægger det kommende års budget 

og stillingtagen til, om der skal ske tilpasninger.  

Vi hører ofte Børne- og Undervisningsministeriet sige, at der er udbetalt mange ekstra midler til 

FGU-sektoren. Det er dog ikke helt rigtigt. Det samlede statslige tilskud til FGU er faldet fra 1,5 

mia. kr. i 2020 til ca. 1,3 mia. kr. i 2021. Faldet i de ordinære statstilskud er væsentligt større end 

de særlige tilskud, således at staten netto har sparet 0,2 mia. kr. i 2021 sammenlignet med 2020 

på FGU. Hertil kommer besparelser på skoleydelser til færre elever2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Se Børne- og Undervisningsministeriets takskatalog for 2022: https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-
og-drift/frie-skoler/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog 
2 Se FGU Danmarks økonomianalyse for 2021 (bilag 4 til FGU Danmarks anbefalinger for bæredygtige FGU-
institutioner) 
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Tabel 1: Udvikling i FGU-institutionernes økonomi de seneste tre år 

  

2019 2020 

2020 (uden 

ekstraordinære 

tilskud*)  

2021 

2021 (uden 

ekstraordinære 

tilskud*) 

Omsætning 715 mio. kr. 1,7 mia. kr. 1,5 mia. kr. 1,5 mia. kr. 1,4 mia. kr. 

Overskud -46 mio. kr. 71 mio. kr. -74 mio. kr. -24 mio. kr. -137 mio. kr. 

Overskudsgrad -6,5% 4,3 pct. -4,7 pct -2,6% -10,87% 

Likviditetsgrad 120,8 pct. 143,3 pct. - 138 % - 

Soliditetsgrad 40,9 pct. 45,4 pct. - 4,6 % - 

Finansieringsgrad 29,1 pct. 36,3 pct. - 37,5 % - 

Antal institutioner 

med underskud 

19 

institutioner 5 institutioner 19 institutioner 15 institutioner 25 institutioner 

Kilder: FGU-institutionernes årsrapporter for 2019, 2020 og 2021. *I 2020 og 2021 er tallene også opgjort uden 

ekstraordinære tilskud, idet det ellers ikke er muligt at opgøre institutionernes reelle drift og dvs. vurdere om driften 

er bæredygtig.  

Når man ser på udviklingen i elevtallet, som er beskrevet i bilag 1 til FGU Danmarks anbefalinger, 

skulle man tro, at elevnedgangen er den primære årsag til FGU-institutionernes underskud. Men 

når vi kigger nærmere på økonomien, er elevnedgangen kun en del af udfordringen. 

I forlængelse heraf består FGU-sektoren - sammenlignet med andre statsligt regulerede selvejende 

uddannelsesinstitutioner - af relativt små institutioner, og med elevfaldet bliver skolerne mindre 

og mindre. Samtidig er sektoren kendetegnet ved, at der ikke kan identificeres tydelige mønstre 

for, hvilke skoler, der har underskud, har store aktivitetsfald eller høje udgifter til bygninger.  

Inddelt efter 4 institutionsstørrelser3 viser regnskaberne for 2021, at det er de store skoler, som 

procentuelt har tabt flest elever, mens de mindste skoler har klaret sig bedst, men forskellen er 

marginal.  

Den tredjedel af skolerne, som har de største underskud (korrigeret for særtilskud), har en 

underskudsgrad på mere end 13 pct., mens den tredjedel, som har de mindste underskud, har en 

underskudsgrad på 6 pct. eller derunder. Skolerne med de største underskud er jævnt fordelt i 

forhold til skolestørrelse, dog med en tendens til, at en større andel af de store skoler har høje 

underskud.  

I forhold til bygningsområdet er der heller ikke et entydigt mønster. Her er der fx 11 institutioner, 

hvor bygningsudgifterne udgør 10-14 pct., mens der er 12 institutioner hvor mere end 15 pct. af 

deres omkostninger vedrører bygningerne. Der er ingen sammenhæng i forhold til skolestørrelse.   

 
3 Lille; 0-349 årselever, Mindre; 350-449, Mellem; 450-699 og Stor; >700 årselever 



5 
 

De tre institutioner med de højeste omkostninger på mere end 20 % ligger i Aalborg og 

Hovedstaden. Der er heller ingen sammenhæng mellem de skoler, som har størst underskud og 

største omkostninger til bygninger, idet skolerne alt andet lige anvender færre midler på 

undervisningen, når de har høje bygningsomkostninger. 

Når FGU-sektoren har denne komplekse sammensætning, er det umiddelbart vanskeligt at 

anvende de kendte redskaber i taxameterværktøjskassen til at udligne utilsigtede forskelle i 

sektoren.  

Det er heller ikke muligt for FGU-sektoren at spare og tilpasse sig ud af den økonomiske situation, 

sektoren står i, hverken i forhold til grundfinansiering og aktivitetsfald. 

For at vise dette, har FGU Danmark udarbejdet et eksempel på, hvordan en økonomi for en 

institution kan se ud, hvis den på et minimum skal leve op til lovens intentioner og have mulighed 

for at understøtte de unge, som tiltænkt.  

Nedenstående tabel 2 viser de forudsætninger, der som minimum bør være til stede, hvis den 

beskrevne institution på 240 elever skal være økonomisk bæredygtig og have mulighed for at 

tilbyde den understøttelse, som elevgruppen har brug for. 

Tabel 2:  Forudsætninger for en institution på 240 elever kan leve op til reformens intentioner 

LILLE FGU-INSTITUTION* 

FO
R

U
D

SÆ
TN

IN
G

ER
 Antal elever 240 

Antal årselever 264 

Antal skoler 3 

Hold 16 

Elever pr. hold 15 

Ansatte Undervisere 35 

Vejledere 4 

Studieadministration 3 

IT-ansvarlig 1 

HR 1 

Økonomiansvarlig 1 

Ordblindekoordinator/konsulent 1 

Ledelse (inkl. øverste leder) 5 

Generelle omkostninger Bygningsomkostninger 15 pct. 

Administrationsomkostninger 15 pct. 

* Institutionen tager udgangspunkt i en lille institution ud fra definitionen FGU Danmark bruger i sine økonomianalyser. 

Definitionen på en lille institution er mellem 0 – 350 årselever. 

Med afsæt i de ovenstående forudsætninger4 vil FGU-institutionen i dette tilfælde have et 

underskud på ca. 8 mio. kr. Hvis vi sætter elevtallet op til 1000 i eksemplet, vil underskuddet være 

på hele 26 mio. kr. Dette viser, at et øget elevtal ikke kan sikre institutionernes økonomi alene og 

 
4 Beregningsforudsætningerne fremgår i sin helhed i bilag 5 til FGU Danmarks anbefalinger for bæredygtige FGU-
institutioner.  
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ikke er hovedårsagen til FGU-institutioners vanskelige økonomiske situation. FGU-institutionernes 

drift er altså ikke økonomisk bæredygtig, og derved heller ikke pædagogisk bæredygtig.    

Hvis vi i stedet ændrer forudsætningerne, så medarbejderne underviser 26 timer om ugen i stedet 

for 18 timer, vil der stadig være et underskud på 2 mio. kr.5 

Hvis resultatet skal være positivt uden at skele til, om der leves op til lovgivningen, vil et overskud 

på kontoen fx kunne ske ved de illustrerede tilpasninger i Tabel 3.  

Tabel 3: Illustration af hvilke ændringer forudsætningerne i tabel 1, der skal til for at skabe 

overskud.   

Ændrede forudsætninger Tidligere forudsætning Resultat 

På en uge har hver underviser 26 

timers undervisningstid ud af 37 timer 

i alt (v. 240 elever) 

18 + ca. 200.000 kr.  

24 undervisere (da hver lærer 

underviser markant mere pr. uge) 

35 

Bygningsomkostninger udgør 12 pct. 

(tilsvarende erhvervsuddannelser) 

15 pct. 

100 elever pr. vejleder 60 

40 pct. tid til undervisning med to 

undervisere for at skabe et 

helhedsorienteret og inkluderende 

undervisningsmiljø 

50 

 

Ovenstående eksempel vil reelt betyde afskedigelse af 9 undervisere samtidig med, at de 

resterende 24 undervisere vil skulle undervise 26 timer om ugen. Til sammenligning underviser 

folkeskolens lærere i gennemsnit 19,6 timer om ugen6. Dertil vil en mindre andel af 

undervisningen kunne gennemføres med to lærere, og der vil være en markant større andel elever 

pr. vejleder. Eksemplet bekræfter således, at en bæredygtig økonomi vil kræve, at der skal gås på 

kompromis med en afgørende del af de pædagogiske rammer.  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har i flere orienteringer til aftalekredsen angivet, at 

det er for tidligt at se på FGU´s økonomi og tilføre nye midler, da det bør afvente en konsolidering 

af sektoren, da FGU fortsat er i en afklaringsfase. STUK har i orienteringerne hele tiden medtaget 

de særlige og ekstraordinære tilskud, hvilket reelt er en misinformation, når man skal vurdere om 

en drift er bæredygtig.  

FGU Danmark anerkender, at det har været yderst vanskeligt at sammensætte FGU-

institutionernes økonomi, men ovenstående eksempler underbygger FGU Danmarks budskab om, 

at der fra start ikke har været den nødvendige finansiering af FGU, hvilket er en præmis, som 

 
5 Eksemplet er udfoldet i bilag 5 til FGU Danmarks anbefalinger for bæredygtige FGU-institutioner.  
6 https://www.folkeskolen.dk/files/archive/_/3/6/eag2017-denmark.pdf  

https://www.folkeskolen.dk/files/archive/_/3/6/eag2017-denmark.pdf
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aftalekredsen har anerkendt længe, og som bl.a. er tilkendegivet ved FGU Danmarks politiske 

møde i september 2021. Børne- og undervisningsministeren har ved FGU Danmarks FGU-Festival i 

april 2022 også anerkendt de økonomiske udfordringer som FGU-sektoren står med.  

Den økonomiske udvikling viser, at situationen er alvorlig, og at den har været alvorlig længe. Der 

er unge mennesker, som lige nu står og har brug for en god og stabil indsats. Det kan ikke afvente 

en yderligere konsolidering af FGU´s økonomi. Der skal handles nu. 

FGU-institutionerne har ad flere omgange været i kontakt med STUK for at give udtryk for, at 

deres økonomi ikke hænger sammen, men har i den forbindelse fået at vide, at de ikke er 

nødlidende økonomisk. Samtidig med dette har STUK sat flere institutioner i tilsyn, fordi de har 

fortalt STUK, at de inden længe ikke kan leve op til de indholdsmæssige krav i lovgivningen på 

baggrund af økonomiske udfordringer. 

Institutionerne arbejder hårdt på at få deres økonomi til at løbe rundt, men der er brug for en 

anerkendelse fra myndighederne af, at man som institution ikke kun kan blive nødlidende på den 

økonomiske bundlinje, men at man også kan blive nødlidende i forhold til den pædagogik og 

didaktik, der kan og skal tilbydes eleverne.  

Det er nødvendigt at etablere en økonomimodel, som dels indbefatter, at sektorens eksisterende 

taxameter- og grundtilskudsfinansiering forhøjes og dels gør sektoren mindre konjunkturfølsom 

overfor faldet i elevtallet. 

De væsentlige elementer i denne model er: 

• Forhøjelse af den ordinære driftstakst som følge af ændret sammensætning af elevgruppen 

i forhold til reformforudsætningerne (se afsnit ”Vægtningen af aktiviteten på de tre spor er 

skæv7”) 

• Justering af udslusningstilskuddet, således at flere afbrudte forløb i FGU tæller med og 

taksten justeres i overensstemmelse med reformforudsætningerne, så pengene kommer ud 

i sektoren (Se afsnit ”Et for ambitiøst udslusningstaxameter”). 

Anbefaling: FGU Danmark anbefalinger, at økonomimodellen revideres, og der etableres en 

model, som dels indbefatter at sektorens eksisterende taxameter- og grundtilskuds finansiering 

forhøjes og dels gør sektoren mindre konjunkturfølsom overfor faldet i elevtallet.  

 

Et for ambitiøst udslusningstaxameter 
FGU-institutionernes økonomi består af flere forskellige elementer, som angivet indledningsvist. Et 

af elementerne er et udslusningstaxameter. Udslusningstaxameteret er sammensat på den måde, 

at det udbetales, når en afsluttet FGU-elev har været i gang med en tilskudsberettiget aktivitet i 12 

uger ud af en periode på 4 mdr. efter forløbet. 

 
7 Se bilag 1 til FGU Danmarks anbefalinger for bæredygtige FGU-institutioner. 
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Udslusningstaxameteret udgør 8,5 pct. af FGU-institutionernes samlede taxameter. Det er en stor 

andel, og det er den største andel på alle uddannelsesområder. Til sammenligning udgjorde 

udslusningstaxameteret 3,8 pct. af det samlede tilskud til produktionsskolerne og det udgør 1 pct. 

af tilskuddet til gymnasierne8. Her skal det nævnes, at FGU-institutionerne har en noget mere 

udfordret målgruppe.  

Sammenholdes forudsætningerne ift. udslusningstaxametret med det reelle niveau ses følgende 

udfordringer: 

• Reformøkonomien tager ikke højde for, at et FGU-forløb kan være sammensat af flere 

forløb, hvor eleven starter, stopper og starter igen ad flere omgange. FGU modtager kun 

udslusningstaxameter for det sidste gennemførte forløb.  

• Der kan desuden være et skævt incitament i ordningen, idet udslusning for lange 

skoleforløb belønnes mere end korte forløb. Alt andet lige må elever med behov for lange 

forløb antages at være de mest udfordrede, og derfor giver det rigtig god mening at 

skolerne belønnes, når de lykkes. Omvendt gælder, at det nødvendigvis ikke er 

hensigtsmæssigt at skolerne belønnes mindre, hvis de er gode til at få elever hurtigt videre 

i uddannelse eller beskæftigelse.  

 

Case: Et eksempel på uhensigtsmæssigheden i sammensætningen af udslusningstaxameteret 
En elev har et hashmisbrug og er i gang med en FGU. Eleven går til behandling for sit misbrug, 

og eleven har derfor behov for i perioder at være væk fra sit FGU-tilbud. Skolen vælger at 

udskrive eleven i behandlingsperioderne, idet pauserne til behandlingen ellers vil tage tid fra 

elevens uddannelse, som er afgørende for, om eleven kan nå sine mål og komme videre i 

uddannelse og job. Eleven er nu kommet igennem sin behandling og er klar til at gøre sin FGU-

uddannelse færdig. Eleven indskrives igen en måned før eleven skal til prøve og færdiggør sin 

FGU. Med de nuværende regler for udbetaling af udslusningstaxameteret får FGU institutionen 

alene udbetalt udslusningstaxameter for den sidst indskrevne periode, dvs. en måned. Dvs. at 

FGU-institutionen ikke får belønning for at have skabt mulighed for en helhedsindsats og have 

bragt eleven hele vejen igennem forløbet.  

 

Når udslusningstaxameteret udgør en så markant del af det samlede taxameter, er det afgørende, 

at taxameteret rammer plet og er tilpasset de konkrete forløb, som uddannelsen udbyder. 

Ovenstående illustrerer, at det ikke er tilfældet. Det giver god mening, at en del af FGU’s 

taxameter er bundet op på udslusning, men baren bør sænkes, så det giver mening ift. 

udslusningsniveauet. Da midlerne er afsat, vil det være udgiftsneutralt at tilpasse de afsatte midler 

efter den reelle aktivitet.  

 
8 Til denne forskel skal desuden lægges, at FGU sektorens udslusning som ovenfor nævnt måles på, hvordan eleverne 
klarer sig efter de har gået hos FGU, mens gymnasier og erhvervsskoler belønnes når eleverne afslutter deres 
eksaminer, uanset om de kommer videre i beskæftigelse eller i uddannelsessystemet. 
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Anbefaling: Udslusningstaxameteret fastholdes, som motivation for at bringe de unge videre i 

uddannelse og job, men baren for udbetalingen sænkes, så det medfører et udbetalingsniveau, 

der var tiltænkt i forbindelse med reformen. Det kan både ske ved at sætte taksten op, og ved at 

flere afbrudte forløb tælles med. Endelig kan incitamentsstrukturen i ordningen evt. justeres.    

 

Vægtningen af aktiviteten på de tre spor er skæv  
FGU er opbygget med de tre spor AGU, PGU og EGU. Reformøkonomien bygger på en forventning 

om, at 53 pct. af eleverne ville gå på AGU-sporet, 36 pct. på PGU-sporet og 11 pct. på EGU-sporet. 

Vægtningen er dog ikke overensstemmende med virkeligheden, hvor 57 pct. af eleverne går på 

PGU, 39 pct. på AGU og 4 pct. på EGU. Forskellen i vægtningen mellem sporene medfører et lavere 

taxameter pr. årselev på 3.400 kr. Ved en aktivitet på 14.000 årselever er det over 47 mio. kr. årligt 

mindre i taxameter for sektoren.  

Vægtningen har betydning, da den forudsatte takst er en fælles takst til FGU, som er sammensat 

og vægtet med en lavere takst til de tidligere almene tilbud (AVU/FVU) og med en væsentligt 

højere takst til produktionsskolerne. Når reformforudsætningerne og aktivitetssammensætningen 

er skredet, betyder det, at sektoren får en for lav takst til at finansiere de højere udgifter, som er 

forbundet med en større aktivitet end forudsat på PGU-sporet.  

Figur 1 Sammenligning af vægtningen i reformforudsætningerne og faktisk vægt. 

 

Anbefaling: FGU Danmark anbefaler, at der laves en tilretning af taxameteret til FGU på baggrund 

af den nuværende aktivitet.  

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.  
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For mange tilpasninger  
I forbindelse med etableringen af FGU blev der afsat tilpasningsmidler, som skulle imødegå de 

ekstra omkostninger, som FGU-institutionerne bl.a. ville få til bygninger, personale og it.  

I en opgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) fremgår det, at der er blevet 

udbetalt i alt 240,4 mio. kr. i tilpasninger samlet for 2019, 2020 og 2021. 

Tabel 3: Oversigt over udbetalte tilpasningsmidler til FGU i årene 2019, 2020 og 2021  

År 2019 2020 2021 

Mio. kr. (årets PL) 34,7 136,5 69,2 
Midlerne består af afsatte midler i ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” samt et særtilskud, som blev givet ved aktstykke nr. 

115 af 21. december 2020 samt FL21. 

FGU-institutionernes konjunkturfølsomme økonomi og løbende optag medfører, at institutionerne 

løbende må tilpasse efter elevtal, bygningsmæssige forhold mv. på baggrund af de faldende 

elevtal.  

FGU Danmark gennemførte i efteråret 2021 en undersøgelse blandt FGU-institutionerne, som 

viser, at der siden opstarten i 2019 er blevet gennemført mange store tilpasningsrunder på 

personalesiden på institutionerne. 24 institutioner har besvaret undersøgelsen. Undersøgelsen 

viser, at 9 af de 24 institutioner har haft mellem 2-6 afskedigelsesrunder. Det er alene 3 

institutioner, som ikke har haft en reel afskedigelsesrunde, men disse institutioner har afskediget 

løbende.  

Siden undersøgelsens gennemførelse er der sket endnu flere tilpasningsrunder på institutionerne, 

og én institution står nu overfor 8. tilpasningsrunde siden opstarten i sommeren 2019.  

De tildelte tilpasningsmidler fra ministeriet har ikke kunnet dække institutionernes omkostninger 

til de nødvendige tilpasninger. Hertil kommer at tilpasningsmidlerne primært er blevet brugt til 

personaletilpasninger dvs. ikke til it og bygninger. Her har det været nødvendigt at tage penge fra 

andre poster, men i det fleste tilfælde har det ikke været muligt at foretage de nødvendige 

tilpasninger på bygninger og it9. Det er bekosteligt for institutionerne hele tiden at skulle tilpasse, 

og det bidrager i høj grad til at udhule økonomien og skabe uro.  

Data fra Økonomistyrelsen viser i den forlængelse, at der siden 3. kvartal 2020 frem til 1. kvartal 

2022 har været en kvartalsvis personaleomsætning på FGU-institutionerne på omkring 20 pct. 

varierende fra 18,1 pct. i 3. kvartal 2020 til 23,3 pct. i 4. kvartal 2020. Det er en stor 

personaleomsætning, som handler om, at institutionerne er nødt til at tilpasse pga. dårlig 

økonomi. Men det handler også om, at medarbejdere søger væk, fordi der på FGU er løbet meget 

stærkt i de første etableringsår og fortsat skal løbes alt for stærkt til at få hverdagen til at hænge 

sammen.  

 
9 Det er desuden ikke muligt at tilpasse institutionernes økonomi på IT-området, da sektoren er underlagt krav om at 
skulle anvende Statens IT, der ikke er gearet til en uddannelsessektor med behov for bl.a. pædagogisk IT. 
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Tabel 4: Udvikling i personaleomsætningen fra 3. kvartal 2020 til og med 1. kvartal 2022 

Kvartal Personaleomsætning 

Q1 2022 22,3 pct. 

Q4 2021 20,8 pct. 

Q3 2021 20,7 pct. 

Q2 2021 21,6 pct. 

Q1 2021 22,0 pct. 

Q4 2020 23,3 pct. 

Q3 2020 18,1 pct. 

Kilde: Økonomistyrelsens databank ISOLA 

De mange personaletilpasninger på FGU-institutionerne har stor betydning og er alvorlig for 

institutionernes mulighed for at skabe et stabilt og bæredygtigt tilbud af høj kvalitet, da det er 

svært at langtidsplanlægge, skabe udvikling og ro for medarbejderne og eleverne. De mange 

tilpasninger betyder også, at vigtig faglig viden ikke kan fastholdes på institutionerne. De nære 

relationer er et afgørende element for FGU’s målgruppe, og det er derfor sårbart med de mange 

og løbende omstillinger, som tilpasningerne medfører. Dertil er tilpasningerne meget dyre for 

institutionerne, men institutionerne har samtidig ikke råd til ikke at tilpasse, hvis økonomien skal 

balancere.  

De mange personaletilpasninger udfordrer også arbejdsmiljøet på institutionerne, og flere 

institutioner har fået påbud fra Arbejdstilsynet i forhold til arbejdsmiljøet. Mange af disse påbud 

har institutionerne rigtig vanskeligt ved at leve op til pga. rammevilkårene. En god arbejdsplads er 

afgørende for, at eleverne trives og får den understøttelse de har brug for.  

Anbefaling: FGU Danmark anbefaler, at der skabes en mindre konjunkturfølsom økonomimodel, 

så institutionerne ikke i så høj grad som i dag skal tilpasse på personalesiden. Se nedenstående 

afsnit.  

 

FGU’s økonomi er for konjunkturfølsom 
FGU-sektoren består af 27 institutioner og i alt 84 skoler. Det har været afgørende for både 

ekspertgruppen og aftalepartierne, at der var en geografisk bred dækning i hele landet, så 

tilbuddene kan være så tæt på eleverne, som muligt.  

Det fremgår af ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”, at ”Det er centralt for de unges 

mulighed for at påbegynde og gennemføre FGU, at skolerne er placeret i geografisk nærhed til den 

unge”.  Det fremgår endvidere af aftalen, ”at hensynet til en bred geografisk dækning skal (…) 

afvejes med hensynet til opfyldelse af kravene, som stilles til FGU-institutioner og -skoler.” 
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Læser man videre i aftalen, fremgår det, at ”skolerne kan have for få elever til at kunne sikre 

fleksibilitet i uddannelsen og et fagligt bæredygtigt niveau, og for mange elever til, at målgruppen 

føler sig hjemme. Der skal i de lokale forslag sikres en balance mellem nærhed og faglig stabilitet. 

Skolerne skal i udgangspunktet indeholde alle tre spor af FGU. Der skal være et tilstrækkeligt 

elevgrundlag til at kunne sikre holdfællesskabet på de forskellige niveauer på de tre spor”. 

Der var altså i aftalen et fokus fra aftalepartierne på, at etableringen skulle have fokus på:  

• Nærhed til de unge 

• Faglig stabilitet 

• Elevantal til at sikre holdfællesskab på forskellige niveauer og på de tre spor.  

Det er meget store ambitioner, og på baggrund af elevgrundlaget, som det ser ud nu, er det 

nærhedsprincippet, som er opfyldt ved placeringen af skolerne. Men pga. den store elevnedgang, 

er det svært at sikre den faglige stabilitet og de fagligt stærke miljøer samt holdfællesskabet.  

Disse elementer er en lige så stor del af midlet til at få de unge til at lykkes med at komme videre i 

uddannelse og job. Det fremgår da også af de almindelige bemærkninger til ”Lov om institutioner 

for forberedende grunduddannelse”, at ”Aftalepartierne er enige om, at de nye institutioners 

væsentligste formål er at skabe uddannelsesforløb af høj kvalitet, der tilgodeser den enkeltes 

behov, herunder at tilhørende skoler er placeret i geografisk nærhed til den unge.” 

FGU har løbende optag, dvs., at de skal stå klar, når eleverne er klar til at blive optaget og har 

behov for at blive optaget på FGU. Det er den helt rigtige tanke, at der skal sættes hurtigt ind, så 

den unge ikke får et for langt ophold mellem tilbud eller når hjem på sofaen.  

Den klassiske måde at reducere en konjunkturfølsomhed på er at lægge en del af 

taxametertilskuddet over i faste tilskud, fx gennem en forhøjelse af institutionernes grundtilskud. 

Denne løsning er imidlertid ikke en mulighed i FGU-sektoren, da modellen normalt vil omfatte en 

omfordeling fra store til små skoler, hvilket ikke passer til FGU-sektoren, der har en kompleks 

struktur, hvor der ikke findes entydige sammenhænge mellem skolestørrelse, elevfald, underskud, 

bygningsomkostninger mm.   

En mindre konjunkturfølsomhed for FGU-sektoren må derfor indbefatte, at en del af de 

taxametertilskud, som ikke kommer til udløsning som følge af aktivitetsfaldet, fordeles til 

institutionerne efter en given fordelingsmodel. Det kan være som faste tilskud efter 

prædefinerede elevintervaller, antal skoler eller en kombination af disse.   

Anbefaling: Det anbefales, at den økonomiske model for FGU-sektoren gennemgås, og at der på 

den baggrund etableres en økonomimodel, som matcher det tilbud FGU er og som sikrer, at 

økonomien i FGU-sektoren ikke er så konjunkturfølsom, som den er nu.  

 

FGU´s bygninger matcher ikke reformens intentioner 
FGU-institutioner født med overdragede bygninger – ejede eller lejede.  
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FGU har overtaget alle bygninger fra produktionsskolerne og udvalgte bygninger fra VUC´erne. 

Produktionsskolerne var privat selvejende, hvorfor der aldrig har være en politisk og ministeriel 

gennemgang og prioritering af standarden for bygningsmassen i sektoren.  

FGU er etableret som en statsligt selvejende institution. Selvejet bygger på et hovedprincip om, at 

du ejer dine bygninger. I FGU er der meget blandede konstruktioner i forbindelse med de 

overdragede bygninger. Nogle ejer alle sine bygninger, andre har kun lejemål, nogle har fået 

kommunale bidrag til bygninger for at få det til at hænge sammen, mens andre ikke har mv. 

Ser vi tilbage på etableringen af selvejet på andre skoleformer, fx EUD, GYM og VUC, har der altid 

været en grundig gennemgang af skolernes bygningsportefølje, for at tage højde for vilkårlige og 

historisk bestemte forskelle, ligesom der tilskudsmæssigt er etableret en overgangsperiode, så det 

har været muligt for den enkelte institution at tilpasse sig selvejet og taxameterfinansiering af 

bygningsområdet.  

FGU-institutionerne har en fireårig tilpasningsperiode, hvorefter det fastlagte antal skoler i 

institutionerne skal være etableret.  

Der er ikke afsat midler i FGU-reformen til etablering af institutionen, der er alene afsat midler til 

tilpasninger på bygninger i et mindre omfang. Disse tilpasninger er i høj grad gået til 

personaletilpasninger, som er beskrevet tidligere i notatet. Etableringen har skullet finansieres via 

det ordinære taxameter, dvs. driftsmidler, uden skelen til de meget forskellige udfordringer, der er 

for skolerne. 

Hvis vi ser på, hvad institutionslovgivningen siger om bygninger, så fremgår følgende:  

• Der skal være egnede lokaler med faciliteter, udstyr mv., som er i en forsvarlig standard og 

stand. Det er en bestemmelse, som mange steder i dag ikke kan efterleves pga. de 
økonomiske rammer (§ 20 stk. 2) 

• Institutionen er forpligtet til at vedligeholde de bygninger, den ejer, på et forsvarligt niveau 
i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt flerårig plan og til at sikre, at de 

tilskudsberettigede aktiviteter foregår i egnede lokaler med faciliteter, udstyr mv., som er i 
en forsvarlig standard og stand (§ 20, stk. 2) 

Indholdsloven stiller i høj grad også krav til bygningerne, hvor følgende fremgår:  

• Eleverne skal på tværs af uddannelsesspor have mulighed for at udfolde deres kreative 
evner med henblik på at øge motivationen for at udvikle kompetencer på områder ud over 

fag og faglige temaer, valgfag og værkstedsundervisning (§ 28, stk. 3) 
• Ud over undervisningen m.v. omfatter elevens uddannelse deltagelse i fælles sociale 

arrangementer, musiske aktiviteter og arrangementer, kreative aktiviteter, 
idrætsaktiviteter, museumsbesøg og andre relevante ekskursioner (§ 41, stk. 2) 

• Uddannelsen opbygges om hold- og arbejdsfællesskaber. Samtidig skal skolerne have fokus 

på at skabe et attraktivt socialt liv for de unge. Der skal derfor skabes rammer, som 

naturligt rummer fx fælles sociale arrangementer, musik, kreative aktiviteter, 
idrætsaktiviteter, museumsbesøg eller relevante ekskursioner (aftale om bedre veje til 
uddannelse og job).  
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• Den unge skal opleve skolen, som et sammenhængende og pædagogisk skolemiljø.  

Kort fortalt skal de fysiske rammer understøtte det pædagogiske og didaktiske tilbud, som man 

har ønsket at skabe med reformen.  

FGU-institutionerne konstaterede tidligt, at bygningerne slet ikke kunne leve op til kravene i 
lovgivningen. Ikke alene FGU-lovgivningen, men også de helt almindelige krav til udluftning, 
indeklima, fugtniveauer, brandsikkerhed mv.  

På den baggrund har FGU Danmark anbefalet aftalekredsen at sikre en gennemgang af de 
overdragede bygninger med henblik på at få et overblik over behovet for investeringer for at 
bringe bygningerne på omgangshøjde med de krav til bygninger samt den pædagogik og didaktik, 

som FGU er forpligtet til at tilbyde de unge.  

Undersøgelsen blev gennemført af Deloitte og Bauherr, og sendt til Børne- og 
Undervisningsministeriet ultimo 2020. Den blev dog først offentliggjort i september 2021. Dvs. 

næsten et halvt år efter den var leveret til styrelsen.  

Analysen er baseret på en spørgeskemabaseret dataindsamling og efterfølgende interviews med 

alle 27 FGU-institutioner. Der er også indsamlet eksisterende bygningsstrategier, projektforslag 

mv. fra en række institutioner.  

 Overordnede resultater af bygningsanalysen 

Samlet investeringsbehov I alt ca. 1,1 mia. kr., heraf 

• 920 mio. kr. til investeringer i nybyggeri og køb af ejendomme 

• Ca. 200 mio. kr. til renoveringer, ombygninger og tilbygninger til 

eksisterende lokaler 

• Ca. 63 pct. relaterer sig til forbedringer og/eller forøgelser af 

undervisningskapaciteten, særligt ift. at udvide eksisterende antal m2 

til undervisning, etablere relevante værksteder og etablere fælles 

sociale rum. 

 

24 institutioner har behov for at øge den nuværende kapacitet ift. egnende 

m2 til undervisningsbrug. 15 institutioner har behov for at renovere 

eksisterende lokationer.  

 

Investeringsbehovet vil for de enkelte institutioner øges med 50-100 pct., 

hvis tilpasningen baseres på etablering af nyt sammenhængende byggeri. 

  

Lokationer De 27 institutioner har 85 skoler fordelt på 164 lokationer  

 

Lokationerne dækker over ca. 268.000 kvadratmeter. Heraf er ca. 74 pct. 

af bygningsmassen på lokationer i umiddelbar nærhed af hinanden. 

 

Eje vs. Leje 52 pct. af de opgjorte kvadratmeter er ejede, mens 47 pct. er lejede.  
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Til sammenligning er 86 pct. af erhvervsskolernes, VUC’ernes og almene 

gymnasiers kvadratmeter ejede, mens 14 pct. er lejede. 

 

Bygningsrelaterede 

problemstillinger 

Udfordringer med: 

• Luftkvalitet: 25 institutioner på i alt 46 pct. af lokationerne  

• Temperaturforhold: 27 institutioner på i alt 57 pct. af lokationerne  

• Akustik: 24 institutioner på i alt 45 pct. af lokationerne  

• Lysforhold: 22 institutioner på i alt 31 pct. af lokationerne 

• Øvrige udfordringer: 27 institutioner på i alt 54 pct. af lokationerne  

 

24 institutioner giver udtryk for udfordringer med pladsmangel på en eller 

flere lokationer, hvor der i dag er mange elever på de enkelte hold. 

 

Tilpasningsplaner 14 institutioner har udarbejdet konkrete planer for tilpasninger, heraf har  

• 4 igangsat egentlige forhandlinger med entreprenører, kommuner osv.  

• For de øvrige 13 institutioner er der generel usikkerhed om de fuldt ud 

kan nå at tilpasse sin bygningsmasse frem mod 1. januar 2023.  

 

Udfordringer ift. at 

imødegå identificerede 

behov  

FGU-institutionerne oplever især to typer af problemstillinger ift. at 

imødegå de identificerede behov og realisere de planlagte projekter: 

• Muligheden for at opnå finansiering til gennemførslen af projekter  

• Muligheden for efterfølgende at kunne afdrage lån og opretholde 

bæredygtig økonomi 

 

 

Rapporten underbygger FGU Danmark tidligere estimering af et investeringsbehov på en halv til en 

hel mia. kr. for at få FGU’s bygningsmasse op på et niveau, der matcher de andre sektorers. 

Rapporten viser, at der er et investeringsbehov på ca. 1,1 mia. kroner i FGU-institutionernes 

bygninger. 

Rapporten viser fx, at 19 af institutionerne vil have begrænsede muligheder for at opnå 

bankfinansiering.  

Rapporten konkluderer endvidere, at der vil være væsentlige udfordringer og omkostninger 

forbundet med at løfte en stor del af bygningsmassen til et egnet niveau og at de planlagte 

investeringsplaner ikke fuldt ud kan sikre en bygningsmasse, som modsvarer institutionernes 

forpligtelser til at levere et sammenhængende uddannelsesmiljø, værksteder, lokaler til fælles 

formål mv.    

Der er brug for, at FGU-institutionerne sikres ressourcer til at foretage de nødvendige 

investeringer, så bygningerne kan danne ramme om det særlige miljø og læringsmiljø, som FGU 
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skal levere. Ikke mindst skal bygningerne danne baggrund for en økonomisk bæredygtighed. Der er 

på FGU brug for en forudsigelig økonomi, også på bygningsområdet.  

FGU Danmark anerkender, at det ikke er muligt at få et stort engangsløb for at bringe bygningerne 

på omgangshøjde på én gang, og FGU Danmark foreslår derfor, at man skaber et økonomisk 

råderum for institutionerne, så det er mulig at optage lån mhp. at sikre de nødvendige bygninger.  

Hvis vi ser på, hvad FGU-institutionerne bruger på bygninger, så er omkostningerne til 

bygningsdrift mellem 6 - 22 pct. af de samlede omkostninger på de enkelte institutioner. De 

gennemsnitlige bygningsomkostninger for sektoren er på 14 pct. Sektorens gennemsnitlige 

bygningsomkostning pr. årselev er på cirka 18.000 kr. og med et spænd på 11-31.000 kr. På den 

baggrund anbefaler FGU Danmark, at der afsættes reel økonomi til at sikre de rigtige 

bygningsmæssige rammer.10 

 

Anbefaling: FGU Danmark foreslår, at der gives et særskilt bygningstaxameter fx på 15.000 kr. pr. 

årselev. Da der er store forskelle i, hvor store bygningsomkostninger institutionerne har, kan 

taxameteret med fordel differentieres enten efter geografisk placering og/eller institutionernes 

bygningsomkostningsprofil.  

 

Ingen midler til pædagogisk måltid 
FGU skal i høj grad hjælpe eleverne til at blive herre i eget liv og give dem kompetencerne til at 

skabe sig et godt liv. Derfor har man i ”Aftalen om bedre veje til uddannelse og job” haft et stort 

fokus på, at eleverne på FGU skal have adgang til sunde måltider på institutionen.  

Det fremgår af aftalen, at ”Aftalepartierne er enige om, at FGU-institutionerne forpligtes til at 

fremme sundhed og god ernæring. Det er vigtigt, at eleverne får ordentlig mad og præsenteres for 

gode livsvaner, herunder ift. døgnrytme, motion og kost, og at det indgår som en integreret del af 

skoleforløbet – for eksempel i produktion af daglige måltider og de aktiviteter foregår på skolen. 

Initiativet ønskes udmøntet som en forpligtelse til at yde et eller flere daglige måltider mad.” 

Der er imidlertid aldrig blevet afsat midler til det pædagogiske måltid.  

FGU Danmark mener, at måltiderne er utroligt vigtige samlingspunkter for eleverne. Både i forhold 

til at lære eleverne sunde livsvaner, sikre at eleverne får næring til at lære, men at måltiderne i høj 

grad også er et sted, hvor det er muligt at arbejde både personligt og socialt med eleverne.  

Anbefaling: FGU Danmark anbefaler, at der afsættes reel finansiering til gennemførelse af de 

gratis og pædagogiske måltider fx på 3000 kr. pr. elev om året, hvilket svarer til ca. 70 kr. pr. elev 

om ugen. Dette vil sikre midler til, at en elev får et gratis måltid 5 dage om ugen.   

 
10 Se bilag 4 til FGU Danmarks anbefalinger for at sikre bæredygtige FGU-institutioner.  


