
FGU Danmarks anbefalinger for at understøtte bæredygtige FGU-

institutioner 

Baggrundsnotat 3 – Hvordan får FGU strukturelle rammer, der understøtter stærke 

tilbud, som matcher de unges behov 

 

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 

får FGU-institutionerne strukturelle rammer, som matcher de unges behov? 

 

Udfordringsbilledet  

Behov for større fleksibilitet 

➢ FGU er overreguleret  

FGU-institutionerne er statsligt selvejende institutioner. Det betyder, at FGU-institutionerne er 

omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven. Det betyder samtidig, at Børne- og 

Undervisningsministeriet fastsætter centrale mål for og styring af uddannelsens indhold og 

tilrettelæggelse, prøveaflæggelse og censur samt evaluering og kvalitetssikring fx via tilsyn. 

Derudover bestemmer ministeriet rammerne for uddannelsens finansiering, herunder 

regnskabsaflæggelse og rapportering. 

FGU er reguleret af tre retningsgivende mål for uddannelsen: 

• De unges overgang til uddannelse eller beskæftigelse: Andelen af unge, der opnår 

uddannelse, eller overgår direkte til ordinær uddannelse eller beskæftigelse efter FGU, skal 

løbende forbedres på skoleniveau. 

• De unges trivsel: Trivslen på FGU skal løbende styrkes. Udviklingen følges i en ny national 

obligatorisk trivselsmåling. 

• De unges fravær: Institutionerne registrerer og arbejder målrettet med de unges fravær, 

herunder ved at afdække og afhjælpe årsagerne hertil. 

Endvidere er FGU-institutionerne reguleret af læreplaner og fagbilag, der beskriver faglige mål for 

de enkelte almene fag og faglige temaer. Som eksempel indeholder læreplanen for faget dansk 

mere end 120 læringsmål.  

En analyse af FGU’s indholdsbekendtgørelse udarbejdet af UCL Erhvervsakademi og 

Professionshøjskole1 peger på, at den politiske aftale bag FGU og bekendtgørelsen har et stort 

fokus på, at FGU skal noget nyt med fokus på at benytte forskellige former for læringsarenaer og 

 
1 Opsamling på en didaktisk og læringsorienteret analyse af FGU-bekendtgørelser: 
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/124358548/Opsamling_Didatisk_og_l_ringsorienteret_analyse_FGU_TI
L_ONLINE_UDGIVELSE_002_.pdf   

https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/124358548/Opsamling_Didatisk_og_l_ringsorienteret_analyse_FGU_TIL_ONLINE_UDGIVELSE_002_.pdf
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/124358548/Opsamling_Didatisk_og_l_ringsorienteret_analyse_FGU_TIL_ONLINE_UDGIVELSE_002_.pdf


kobling til en praksis, produktion og praktik. Samtidig viser analysen, at især læreplanerne 

fastholder skolastiske traditioner med mange faglige mål. Der peges altså på en 

uoverensstemmelse mellem de overordnede intentioner med uddannelsen og det institutionerne 

skal levere i fagene og de faglige temaer, som gør det vanskeligt for institutionerne at løse 

opgaven. Der stilles krav om en meget individuelt tilrettelagt undervisning samtidig med, at der er 

fastsat et stort antal faglige mål i de enkelte fag og faglige temaer, som er obligatoriske.  

Anbefaling: Det er afgørende for FGU Danmark, at fokus på kvalitet og progression for den enkelte 

elev er i centrum, og vi anerkender intentionen om at sikre en faglig progression gennem de 

fastsatte mål. Den lovgivningsmæssige regulering af uddannelsen må dog ikke skabe en barriere 

for institutionernes muligheder for at etablere individuelle og fleksible forløb for de unge med 

afsæt i deres faglige, personlige og sociale behov. I den forbindelse er der, efter FGU Danmarks 

mening, behov for at løsne op for den tætte målstyring og i højere grad give institutionerne 

mulighed for at styre efter de retningsgivende mål og uddannelsens overordnede formål om at 

styrke elevens faglige, personlige og sociale udvikling og kompetencer.  

Derfor ønsker FGU Danmark, at kompleksiteten i reguleringen af FGU mindskes, og at der udvises 

tillid til, at institutionerne kan tilrettelægge individuelt tilrettelagte forløb med stærkt fokus på 

elevens progression og høj faglig kvalitet uden en overdrevet målstyring. Det anbefales derfor, at 

målene i læreplanerne og fagbilagene gøres mere overordnede og derved mindskes.  

➢ For stramme regler for erhvervstræning 

FGU-elever har i dag mulighed for 2*14 dages erhvervstræning pr. halvår. Institutionerne bruger i 

høj grad erhvervstræning som redskab til at brancheafklare elever, fx ift. at komme i praktik på 

EGU-sporet eller komme i beskæftigelse i en virksomhed efter FGU-forløbet. 2*14 dages 

erhvervstræning pr. halvår er dog i mange tilfælde ikke nok til at afklare den unge og/eller 

virksomheden.  

Anbefaling: Det anbefales, at der gives mulighed for mere end 2*14 dages erhvervstræning pr. 

halvår for elever på FGU. Det er vigtigt at understrege, at erhvervstræning ikke må ende ud som 

gratis arbejdskraft for en virksomhed, men at der skal være tale om deltagelse i undervisning 

under arbejdspladslignende forhold.  

 

EGU-sporet er underfinansieret 

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) på FGU er et vigtigt tilbud for de unge, som umiddelbart ikke 

kan komme ind på en ordinær ungdomsuddannelse, og som ønsker en praktisk baseret 

uddannelse med vægt på praktik i virksomheder og mindre skoleundervisning. Siden etableringen 

af FGU, hvor EGU gik fra at være kommunalt forankret til at være et spor i FGU, er aktiviteten på 

EGU desværre faldet. 



For at følge udviklingen indsamler FGU Danmark hvert år data om EGU-sporet blandt FGU-

institutionerne. En opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet i 2020 viste, at aktiviteten på 

EGU var 2 pct. mod en forventet aktivitet i reformøkonomien på 11 pct. Nedenstående tabel viser 

FGU Danmarks indsamlede tal for aktiviteten i 2021 og 2022: 

 2020 
Kilde: BUVM 

2021 
Kilde: 25 institutioner 

2022 
Kilde: 24 institutioner 

Aktivitet  2 pct. 6 pct. 9,8 pct. 

Antal elever - 710 ud af 11.590 elever 797 ud af 8123 elever 

 

Stigningen fra 6 pct. i 2021 til 9,8 pct. i 2022 skyldes ikke en markant stigning i antallet af EGU-

elever, men skal ses i lyset af et lavere samlet elevtal på FGU.  

Med FGU-reformen er EGU blevet institutionsforankret som spor på FGU. Det betyder, at eleverne 

på EGU-sporet i lighed med de andre FGU-elever skal mødes med et inkluderende læringsmiljø, 

helhedsorienteret undervisning mv.  

Nedenstående tabel viser taxametersystemet på FGU for de dele, hvor der er afvigelser mellem de 

tre spor. 

Taxameter pr. årselev på FGU EGU AGU PGU 

Ordinært tilskud (pr. årselev) 84.120 kr.  

(når eleven er på 

skoleforløb) 

84.120 kr.  

(hele forløbet) 

84.120 kr.  

(hele forløbet) 

Vejledningstilskud 15.910 kr.  

(pr. påbegyndt EGU-

forløb) 

0 kr.  0 kr. 

Kombinationsforløb 0 kr. 41.720 kr. 41.720 kr.  

 

FGU-institutionen modtager kun taxameter for EGU-elever, når de er på skolen (maks. 1/3 af 

forløbet). Derudover modtager institutionen et vejledningstilskud pr. EGU-elev samt et 

udslusningstilskud, hvis eleven kommer i beskæftigelse eller uddannelse efter EGU-forløbet. For et 

toårigt EGU-forløb på FGU giver det et samlet taxameter på hhv.: 

• 47.660 kr. (hvis skoleforløbet kun gennemføres som kombinationsforløb) 

• 104.441 kr. (hvis skoleforløbet kun gennemføres på FGU-skolen)  

Til sammenligning modtager institutionen et samlet taxametertilskud på 194.760 kr. for en 

AGU/PGU-elev, hvor der gennemføres fem ugers kombinationsforløb som del af forløbet. 



FGU-institutionen modtager altså ca. halvdelen i taxameter for en EGU-elev, hvor skoleforløbet 

gennemføres på FGU-skolen og ca. ¼ for en EGU-elev, hvor skoleforløbet gennemføres som 

kombinationsforløb sammenlignet med en AGU/PGU-elev. 

Argumentet for, at institutionen ikke modtager taxameter for kombinationsforløb på EGU-sporet, 

men gør på AGU- og PGU-sporet er, at størstedelen af undervisningen (2/3) udgøres af praktik i en 

virksomhed2. Under kombinationsforløb har FGU-institutionen, uagtet hvilket spor eleven går på, 

pligt til at samarbejde aktivt med den uddannelsesinstitution, som kombinationsforløbet 

gennemføres på, om at tilrettelægge og gennemføre den enkelte elevs forløb. Der er dermed lige 

så mange opgaver forbundet med et kombinationsforløb for elever på EGU-sporet, som 

kombinationsforløb for AGU- og PGU-elever. Dertil stiller EGU-forløbet i sig selv store krav til FGU-

institutionernes kapacitet, da der hele tiden skal være plads, selvom eleven er i praktik eller i 

kombinationsforløb.  

Valget mellem hhv. skoleforløb på FGU-institutionen og kombinationsforløb kan dermed være 

afhængigt af FGU-institutionens budget, da skoleforløb på FGU-institutionen udløser taxameter, 

mens kombinationsforløb ikke udløser tilskud. Det betyder, at FGU-institutionen mister indtægten, 

hver gang den unge er væk fra institutionen, fx på det AMU-kursus, som den unge ønsker og har 

behov for, for at komme i job. Kombinationsforløb er dermed reelt en udgift for FGU-institutionen, 

hvilket påvirker incitamentet for at igangsætte forløbene, som er vigtige ift. at vise eleverne 

mulighederne ved en ungdomsuddannelse. 

Et forløb på FGU kan som udgangspunkt maksimalt vare to år. Der er i dag forskellige muligheder 

for at forlænge en FGU-elevs forløb. Alle muligheder afhænger dog af kommunens 

mulighed/holdning til yderligere bevilling til forlængelse af forløbet. Forlængelsesmulighederne er:  

• KUI kan i særlige tilfælde forlænge virksomhedspraktikken for EGU-elever på det højeste 

niveau med op til et år 

• Via årselevpuljen kan FGU-institutionen forlænge svarende til 10 pct. af institutionens 

samlede elevtal i det forudgående finansår. Forlængelse som følge heraf skal aftales med 

KUI og dækkes gennem statstilskud 

• KUI kan vurdere, at eleven skal gennemføre forløbet på nedsat tid, og derved deles timerne 

ud over en længere periode. Forlængelse som følge af dette sker ved kommunal 

finansiering 

• KUI kan godkende forlængelse af øvrige elever. Forlængelse som følge af dette sker ved 

kommunal finansiering. 

FGU Danmark indsamler hver år informationer fra FGU-institutionerne om EGU-sporet. De 

indsamlede data viser, at størstedelen af FGU-institutionerne har elever, som går på AGU- eller 

 
2 Jf. svar på spørgsmål 19 (alm.del)1 om økonomien til EGU den 1. oktober 2019 fra børne- og undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil. https://www.ft.dk/samling/20182/almdel/buu/spm/19/svar/1593758/2082365.pdf 



PGU-sporet, som burde gå på EGU. Dette vurderes primært at skyldes manglende praktikpladser, 

manglende mødestabilitet og brancheafklaring. For disse elever går der dermed tid fra EGU-

forløbet. Til sammenligning havde mange tidligere EGU-elever et forløb på 1-1 ½ år på en 

produktionsskole eller ungdomsskole inden opstarten på EGU for at blive klar til forløbet. Hvis 

eleven først går et år på AGU- eller PGU-sporet, kan det være svært at finde en praktikplads, når 

kravet om 1/3 skoleforløb stadig skal opfyldes på EGU. 

Der er brug for større fleksibilitet for de unge på EGU-sporet, så de ikke mister tid på EGU-sporet 

pga. tid på AGU- eller PGU-sporet inden overgang til EGU-sporet.  

Anbefaling: FGU Danmark anbefaler, at der gives halvt taxameter gennem hele EGU-forløb på 

FGU, herunder for EGU-elevers kombinationsforløb.  

Det anbefales konkret, at EGU-sporet understøttes ved tilførsel af 30 mio. kr. årligt (ved 750 EGU-

elever årligt i sektoren). Det vil dække, at der gives halvt taxameter gennem hele EGU-forløbet, 

herunder under kombinationsforløb. 

Det anbefales endvidere, at der indføres mulighed for 2-års EGU-forløb uanset elevens tidligere 

forløb på FGU. Dette skal understøtte, at elever, der har brug for et forløb inden EGU-sporet, har 

mulighed for at blive klar til det og samtidig kan få det fulde forløb hos en virksomhed.  

FGU Danmark har tidligere offentliggjort en række anbefalinger for at understøtte EGU-sporet. 

FGU Danmark henviser til dette materiale for en nærmere beskrivelse af foreningens anbefalinger 

ift. EGU-sporet. Materialet kan findes her:  

• FGU Danmarks anbefalinger for at understøtte erhvervsgrunduddannelsen (EGU) på FGU 

• Datanotat om EGU 2021 

• Handout om EGU    

 

Alle tre spor og basis skal udbydes på alle skoler 

FGU består af tre spor: almen grunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og 

erhvervsgrunduddannelse (EGU), som skal udbydes på alle skoler. Dertil skal institutionerne 

udbyde to basisspor pr. skole. 

Kort om konstruktionen omkring sporene og basis på FGU 

• AGU er for unge, der gerne vil have adgang til en erhvervsuddannelse eller gymnasial 

uddannelse. AGU indeholder praksisrettet undervisning i almene fag.  

• PGU er for unge, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse eller komme i ufaglært 

beskæftigelse. PGU er bygget op omkring et fagligt tema med værkstedsundervisning, 

hvoraf 2/3 af undervisningen er produktion og 1/3 er teori.  

https://fgu.dk/wp-content/uploads/2021/10/fgu-danmarks-anbefalinger-for-at-understoette-erhvervsgrunduddannelsen.pdf
https://fgu.dk/wp-content/uploads/2021/10/datanotat.pdf
https://fgu.dk/wp-content/uploads/2021/10/handout-egu.pdf


• EGU er for unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete erfaringer og 

kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller en erhvervsuddannelse. 

EGU er aftalebaseret praktik, der veksler mellem skoleforløb og praktik i en lokal 

virksomhed.  

• Basis: For hver skole skal være et AGU-basisspor og et PGU/EGU-basisspor. På basis er 

der løbende optag. Her bliver de unge introduceret til fagene og de faglige temaer mv.  

 

Der er som udgangspunkt to årlige optag på sporene og løbende optag på basis.  

 

Alle tre spor og basis skal udbydes på hver skole.  

 

Det fremgår af den politiske aftale bag FGU, at ”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”. Det fremgår samtidig, 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 […] sikres en balance mellem nærhed og faglig stabilitet”3.  

Der er 27 FGU-institutioner med 84 dertilhørende skoler på landsplan. Der er skoler med ned til 12 

elever på en skole. Det gør det urealistisk at leve op til kravene om udbud af alle tre spor og to 

basis på hver skole.  

Basis er lovgivningsmæssigt etableret med henblik på at sikre et løbende optag på FGU.  

I praksis har basis dog vist sig at være svært omsættelig, da det i de fleste tilfælde giver mest 

mening at indsluse eleverne på et etableret spor hurtigst muligt efter opstart og afklaring af 

retning mv., så den unge oplever at blive del af et etableret hold.  

Basis er både en udfordring for små og store skoler. For de små skoler drejer det sig i høj grad om, 

at det ikke kan lade sig gøre at oprette tre spor og to basisspor på en skole med fx 20 elever. Det 

udvander det faglige miljø og kvaliteten. På de store skoler udgør basis særligt en udfordring ift. at 

basis skal kunne rumme alle, som optages uden for de to årlige optag. Det udgør en enorm 

differentieringsopgave for skolerne, når de skal favne elever, der kun skal bestå dansk/dansk som 

andetsprog og/eller matematik for at opnå adgang til en erhvervsuddannelse, elever der skal have 

undervisning på introducerende niveau og elever, som blot venter på at kunne blive optaget på et 

spor. I alle tilfælde kræver basis store pædagogiske og økonomiske ressourcer for institutionerne, 

som med fordel kunne blive brugt på at imødekomme alle elevernes individuelle behov indenfor 

sporene.  

Anbefaling: Danmark anbefaler, at basis ændres, så det bliver tilpasset til ungegruppen, og der er 

brug for fleksibilitet. Eleverne har brug for et introducerende forløb, men basis er blevet for 

 
3 Aftale om bedre veje til uddannelse og job 



bureaukratisk. FGU Danmark anbefaler, at etablering af basis bliver en kan-bestemmelse, eller at 

der stilles krav om hver institution har en plan/strategi for introducerende forløb. 

FGU Danmark anbefaler, at der gives større fleksibilitet for institutionerne i forhold til at leve op til 

kravet om udbud af alle tre spor på alle skoler. Det anbefales konkret, at den nuværende 

undtagelsesbestemmelse i § 4 stk. 2, i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse 

gøres mere fleksibel, så der i højere grad kan opnås en undtagelse, hvis de lokale forhold gør det 

nødvendigt. 

 

Uddannelse tæt på de unge kræver ressourcer 

Et centralt princip i FGU-reformen er, at uddannelsen skal være tæt på de unge. Derfor er FGU 

oprettet med dækningsområder bestående af 1-8 kommuner, hvor institutionen har udbudspligt.  

FGU Danmark er enige, i at den geografiske nærhed til skolerne er vigtig for, at de unge tager en 

uddannelse. Det er dog samtidig afgørende, at den unge mødes af et stærkt fagligt ungemiljø på 

skolen, hvilket kræver en vis kapacitet. Som tidligere nævnt er der eksempler på FGU-skoler, som 

har ned til 12 elever. I disse tilfælde er det meget vanskeligt at drive skoler med et stærkt fagligt 

ungemiljø. 

Ovenstående skal ikke ses som et udtryk for, at der ikke kan være høj kvalitet på små skoler. Det 

skal ses som et udtryk for, at det kræver særlige ressourcer og en vis kapacitet at opretholde et 

lille udbud med de krav, der stilles til skolens udbud, herunder udbud af alle spor og basis.  

Det fremgår af den politiske aftale bag FGU, at den geografiske dækning af skoler skal tage hensyn 

til ”bl.a. de lokale transportforhold og den konkrete afstand mellem bopæl, herunder evt. 

ungdomsbolig eller lignende, og skole, så eleverne har gode muligheder for at følge 

undervisningen”4. 

På trods af dækningsområderne er der fortsat eksempler på skoler, hvor elever har langt til skole 

enten pga. afstand eller lange transporttider med offentlig transport. Det skaber en 

uhensigtsmæssig barriere for at de unge kommer i skole.  

 

Anbefaling: Det anbefales, at der indføres en kørselsordning for FGU-elever, der har lang afstand 

fra sin bopæl til skolen ligesom den på folkeskoleområdet5.  

 

 
4 Aftale om bedre veje til uddannelse og jo. 
5 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/688  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/688


Manglende kobling mellem beskæftigelses- og uddannelsesområdet 

FGU-institutionerne befinder sig i spændingsfeltet mellem uddannelses-, beskæftigelses- og 

socialområdet og skal dermed forholde sig til de lovgivningsmæssige rammer på alle tre områder. 

Der er dog flere eksempler på, at særligt uddannelses- og beskæftigelsesområdet har forskellige 

opfattelser og tilgange til de unge i målgruppen for FGU. 

Hvis der ikke er en generel koordinering af de forskellige lovgivninger, kan det nemt skabe 

barrierer for de unge.  

Herunder er forskellige eksempler på udfordringerne. 

På det ministerielle plan har Børne- og Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet fx 

forskellige opfattelser af, hvorvidt EGU-sporet er en erhvervskompetencegivende uddannelse. I 

Beskæftigelsesministeriet anses et EGU-forløb på FGU-niveau 3 som erhvervskompetencegivende, 

da det giver eleven de samme rettigheder med henhold til dimittendret, som 

erhvervskompetencegivende uddannelser. Dette er ikke tilfældet i Børne- og 

Undervisningsministeriet, hvor et EGU-forløb på FGU-niveau 3 betragtes som en erhvervsrettet 

uddannelse, der kvalificerer til ufaglært arbejde.  

På det kommunale plan arbejdes der med forskellige definitioner af uddannelsesparathed. I 

uddannelsessystemet arbejdes med uddannelsesparathedsvurderingen i grundskolen, der 

vurderer elevens parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. I 

beskæftigelsessystemet knytter uddannelsesparathed sig til uddannelseshjælp, som gives til unge 

under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.  

 

Kort om uddannelseshjælp og uddannelsespålæg 

Unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og som har været ude for 

en social begivenhed kan blive tildelt uddannelseshjælp af kommunen. 

 

Ved tildeling af uddannelseshjælp får den unge et uddannelsespålæg og kommunen vurderer, 

om den unge er: 

• Åbenlyst uddannelsesparat: den unge kan umiddelbart påbegynde en uddannelse og 

gennemføre denne 

o Den unge skal søge optag på en uddannelse. 

• Uddannelsesparat: den unge kan gå i gang med en uddannelse inden for ca. et år og 

gennemføre denne 

o Kommunen igangsætter en indsats, der skal hjælpe med at gøre den unge i stand 

til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. 

• Aktivitetsparat: den unge kan ikke påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og 

gennemføre denne.  



o Kommunen igangsætter en indsats mhp. at få den unge i uddannelse. 

 

 

FGU kan være den indsats en kommune igangsætter for unge, der er vurderet uddannelsesparate 

som led i et uddannelsespålæg. FGU-institutionerne oplever, at andelen af unge, som er vurderet 

uddannelsesparate i beskæftigelsesregi er faldet, mens flere unge vurderes aktivitetsparate. Disse 

unge er ikke i målgruppen for FGU, da de har brug for en ekstra indsats for at blive klar til 

uddannelse. Den kommunale inddeling i de tre kategorier har dermed betydning for, hvor mange 

unge der får mulighed for at komme på FGU gennem beskæftigelsesområdet.  

De forskellige definitioner skaber forvirring, og det er ikke gennemsigtigt, hvorfor de enkelte unge 

vurderes inden for de tre kategorier. Alle unge, der er inden for målgruppen til FGU bør have 

mulighed for at komme på FGU.  

Et andet eksempel er, at elever kan få handicaptillæg, hvis de er med i et beskæftigelsesprojekt, 

men ikke på FGU. Det skaber et forkert incitament for de unge.  

Regeringen har som led i en politisk aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem 

i folkeskolen nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en justering af 

uddannelsesparathedsvurderingen i folkeskolen. Det fremgår af den politiske aftale, at FGU også 

skal indgå i den justerede model, hvilket FGU Danmark i meget høj grad bakker op om.  

Som tidligere nævnt dækker FGU-institutionernes dækningsområder over samarbejde med 1-8 

kommuner. Det betyder, at en FGU-institution kan have op til otte forskellige arbejdsgange 

forbundet med FGU-forløbene. Der er generelt et rigtig godt samarbejde mellem FGU-

institutionerne og de enkelte kommuner, og der er flere eksempler på, at der er udarbejdet fælles 

samarbejdsaftaler på tværs af FGU-institutionen og alle samarbejdskommuner, hvilket der er rigtig 

gode erfaringer med. Den indbyggede kompleksitet i samarbejdet mellem FGU og 

samarbejdskommunerne i dækningsområderne er dog et opmærksomhedspunkt i forhold til at 

oparbejde en ensartet FGU-indsats både lokalt og nationalt.  

Den første rapport i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til FGU viser i den forbindelse, at 

kommunerne har organiseret KUI meget forskelligt, men at det ikke umiddelbart kan påvises, at 

der er nogen modeller for organisering, der er mere hensigtsmæssige end andre ift. FGU. 

Rapporten peger dog på, at de der stadig er udfordringer med at få det tværfaglige samarbejde i 

KUI til at fungere i praksis, fx ift. arbejdet med uddannelsesplanen.  

Endelig er det afgørende for at sikre et kædeansvar for de unge, at aktørerne omkring de unge har 

et retvisende og fælles datagrundlag. Der er desværre mange eksempler på, at de forskellige 

aktører kigger ind i forskellige data, som ikke altid kan samkøres og sammenlignes. Ofte 

offentliggøres centrale data fra myndighederne også meget sent.  



Anbefaling: Det anbefales, at lovgivningerne gennemgås med henblik på at sikre, at der ikke er 

modstridende regler, og at de forskellige uddannelser og fagområder spiller sammen. Det 

anbefales i den forbindelse, at Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet 

laver et fælles udviklingsarbejde for at sikre, at der trækkes i samme retning i forhold til de unge. 

Det anbefales endvidere, at der politisk ses på, om der er behov for at understøtte kommunerne 

yderligere, stille gode eksempler og vejledning til rådighed mv.  

 

Eleverne skal selv dække udgifter 

Ligesom afstanden til uddannelse kan skabe en barriere for den unges gennemførsel af forløbet, 

kan egenbetaling det også.  

FGU-elever kan bo på skolehjem, fx under kombinationsforløb. FGU-elever skal i dag selv dække 

udgifter forbundet med skolehjem, hvilket er en udfordring, da dette kan være uoverskueligt og 

uoverkommeligt med elevens indtægt. Der skaber en risiko for, at eleven stilles ringere, hvis de 

ikke kan få den relevante undervisning dækket, fordi skoleforløbet ligger for langt fra deres bopæl. 

Dertil skaber egenbetalingen en geografisk skævhed for de elever, der er bosiddende langt fra det 

sted, hvor uddannelsesstedet ligger.  

Eksempel på, hvordan elevers egenbetaling skaber skævhed 

 

Et eksempel herpå er en FGU-elev bosiddende i Skagen, som skal på AMU-kursus på AMU 

Sandmosen. Den unge er nødsaget til at bo på skolehjem da den daglige transporttid frem og 

tilbage med offentlig transport løber op i 9-10 timer. For nogle unge opstår der dermed en 

geografisk skævhed, da elever bosiddende tættere på kombinationsforløbet ikke har samme 

udgift.  

 

Aftalekredsen bag FGU har indført en forsøgsordning, hvor FGU-institutioner kan få refusion fra 

staten for udgifter til elevbetaling i forbindelse med EGU-elevers højskoleophold. Ordningen løber 

fra 1. august 2021 til og med 2022. Aftalekredsens intention er, at ordningen skal gøres 

permanent.  

Hvis det vurderes hensigtsmæssigt for elevens forløb, kan eleven tage AMU-kurser, fx kørekort, 

som del af sit FGU-forløb. FGU-institutionen dækker udgifterne forbundet med AMU-kurset. Hvis 

eleven ikke består kurset, skal eleven dog selv dække udgifterne.  

Anbefaling: Det anbefales, at der indføres en refusionsordning forbundet med elevers ophold på 

skolehjem. Det anbefales i den forlængelse af forsøgsordningen ift. udgifter forbundet med 

højskoleophold for EGU-elever gøres permanent. Endelig anbefales det, at FGU-institutionen kan 

dække alle udgifter for eleven forbundet med AMU-kurser. 



 


