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HANDOUT – ADGANG TIL FGU 

 

FGU Danmarks hovedbudskaber 

• Kun 16 pct. af unge i målgruppen for FGU er pt optaget på uddannelsen1. Med 

målgruppevurderingen til FGU skal unge, som tidligere havde frit optag på fx VUC og KUU 

forbi den kommunale ungeindsats (KUI) for at komme på FGU. Det kan opleves 

klientgørende for de unge, som i forvejen har mest kontakt med det offentlige og give 

indtryk af, at FGU er den sidste udvej og et nederlag. De unge bør have sit eget frie valg og 

de samme muligheder for at komme på FGU, som på en ungdomsuddannelse.  

• 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 år2 med henblik på at 

ligestille unges adgang til FGU og ungdomsuddannelserne.  

• KUI skal fortsat 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, 

skal der fortsat 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. 

• Det anbefales, at den økonomiske model genbesøges med henblik på at understøtte og 

sikre det frie optag for unge i målgruppen for FGU.  

Målgruppevurderingen til FGU 

I dag skal unge målgruppevurderes til FGU af den kommunale ungeindsats (KUI). Hvis den unge 

målgruppevurderes til FGU, er det KUI’s ansvar at fastlægge varigheden af forløbet og udforme 

elevens uddannelsesplan.  

Den første rapport i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU viser, at KUI oplever, at 

målgruppevurderingen er en vanskelig opgave. Rapporten viser samtidig, at kun 16 pct. af unge i 

målgruppen for FGU er startet på FGU og at andelen af unge, som kommunerne 

målgruppevurderer ud af den samlede gruppe af unge under 25 år uden uddannelse og job 

spænder mellem 7 – 30 pct. i de enkelte kommuner.  

 
1 Første delrapport i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU – Målgruppen for FGU og den kommunale 
ungeindsats, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. 
2 §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. 
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FGU erstattede en række tidligere forberedende tilbud, fx VUC for unge under 25 år og den 

Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU), som de unge havde frit optag til. Med 

målgruppevurderingen til FGU skal disse unge nu forbi kommunen for at komme på FGU. FGU-

institutionerne oplever, at de har meget få elever, som tidligere ville være i målgruppen for VUC 

og KUU, hvilket i høj grad skyldes, at vejen forbi KUI kan føles klientgørende og giver den unge 

indtryk af, at FGU er den sidste udvej og et nederlag.  

Kædeansvaret er afgørende 

Det tætte og løbende samarbejde mellem KUI og FGU er afgørende for, at både kommunerne og 

FGU kan indfri intentionerne i FGU-reformen og sikre kædeansvaret for de unge. I dag er 

uddannelsesplanen omdrejningspunktet for samarbejdet mellem KUI og FGU om den unges forløb. 

Planen udarbejdes af KUI i samarbejde med den unge. På baggrund af uddannelsesplanen 

udarbejder FGU-institutionen en forløbsplan, der beskriver det konkrete FGU-forløb, herunder 

uddannelsesmål og aktiviteter.  

Økonomimodellen mellem stat og kommune 

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

udgifter for et FGU-forløb. 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 øremærkede til FGU. Når man sammenligner det forventede elevtal 

i reformforudsætningerne på 14.000 elever med det faktiske i 2021 på ca. 11.000 elever, har 

kommunerne fået udbetalt DUT-midler svarende til 3.000 flere elever end der faktisk har gået på 

FGU.  

Det er afgørende, at økonomimodellen skaber incitamenter for alle parter i forhold til at få unge i 

målgruppen på FGU. Det anbefales derfor, at den økonomiske model mellem stat og kommune 

genbesøges med henblik på at sikre et frit optag for unge i målgruppen til FGU og samtidig sikre, at 

der ikke er incitamentsstrukturer, som skaber barrierer for, at unge i målgruppen kan komme på 

FGU.  

 


