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HANDOUT – ELEVGRUPPEN OG DET INKLUDERENDE 

LÆRINGSMILJØ 

 

FGU Danmarks hovedbudskaber 

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

både skal understøtte det inkluderende læringsmiljø samt udligne en skævhed mellem 

reformforudsætningerne og den reelle elevfordeling på FGU. 

• Elevgruppen på FGU er meget differentieret. På FGU skal eleven have et individuelt 

tilrettelagt forløb i et inkluderende læringsmiljø, der skal imødekomme elever med særlige 

behov og udfordringer. Det stiller store krav til det inkluderende læringsmiljø og den 

differentieringsopgave, den enkelte underviser står med for at ramme hver enkelt elevens 

personlige, faglige og sociale behov.  

• 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 institutionerne 

kan tilrettelægge et samlet og individuelt tilrettelagt forløb for den unge.  

Eleverne på FGU 

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 

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

særligt uddannelsesrelaterede faktorer. 

Hvad karakteriserer elevgruppen på FGU sammenlignet med 

gruppen af unge uden uddannelse og job 

FGU-elever Unge uden 

uddannelse og 

job 

Sociodemografiske faktorer 

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 
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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.  

 

Inkluderende læringsmiljø 

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. 

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

imødekomme elever med særlige behov og udfordringer. 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.1  

 

 

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


