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HANDOUT – BASIS, DE TRE SPOR OG NÆRHED 

 

FGU Danmarks hovedbudskaber 

• FGU 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 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.  

• FGU Danmark anbefaler, at der indføres en kørselsordning for FGU-elever, der har langt til 

skole enten pga. afstand eller lange transporttider med offentlig transportligesom den på 

folkeskoleområdet for at understøtte nærhedsprincippet.  

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.  

• 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. 
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Basis 

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 sluse eleverne ind 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.  

• Små 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.  

• Små og store skoler: 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.  

De tre spor 

Det fremgår af § 4 stk. 2, i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, at institutionen 

skal udbyde alle tre spor og basis på alle skoler, og at ”I særlige tilfælde, herunder navnlig for 

yderområder og landdistrikter, kan dette fraviges”.  

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 på hver 

skole.  

Det afgørende bør være, at institutionerne tilrettelægger individuelle forløb, der imødekommer 

den enkelte elevs faglige, personlige og sociale behov og uddannelsesplan.  

Nærhedsprincip 

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. 

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

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

uhensigtsmæssig barriere for at de unge kommer i skole.  
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Det er også vigtigt, at de unge mødes af et stærkt fagligt ungemiljø på skolen. Det kræver 

ressourcer og en vis kapacitet at opretholde skoler med de krav, der stilles til skolens udbud, 

herunder spor og basis.  

 


