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Handout – Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) på FGU 

 

FGU Danmarks hovedbudskaber 

• Mulighed for to års EGU-forløb uanset tidligere forløb på FGU: Der er brug for større 

fleksibilitet for de unge på EGU. Mange elever starter på AGU- eller PGU-sporet inden de 

overgår til EGU-sporet, fx pga. manglende praktikplads, mødestabilitet eller 

brancheafklaring. Det tager tid fra elevens EGU-forløb. 

• Styrk økonomien i EGU: EGU er underfinansieret. Det skyldes, at FGU-institutionen kun 

modtager taxameter, når eleven er på FGU-skolen samt et vejledningstilskud pr. påbegyndt 

EGU-forløb, som skal dække skolens opgaver gennem hele elevens uddannelsestid, både i 

praktikforløb og i kombinationsforløb. Med FGU-reformen blev EGU institutionsforankret 

på FGU, hvormed EGU-eleverne i lighed med de andre FGU-elever skal mødes med et 

inkluderende læringsmiljø, helhedsorienteret undervisning mv.  

• Giv taxameter til kombinationsforløb: Der gives i dag taxameter til kombinationsforløb på 

AGU- og PGU-sporet, men ikke til EGU-sporet. FGU-institutionen har de samme opgaver 

forbundet med kombinationsforløb uanset, hvilket spor eleven går på.  

• FGU Danmark anbefaler, at der gives halvt taxameter gennem hele EGU-forløbet svarende 

til 30 mio. kr. årligt (ved 750 EGU-elever årligt i sektoren). Det vil dække, at der gives 

taxameter gennem hele EGU-forløbet, herunder under kombinationsforløb. 

Læs alle FGU Danmarks anbefalinger for at understøtte EGU-sporet samt et datanotat, der 

præsenterer indsamlet data om EGU blandt FGU-institutionerne i februar 2021. 

 

Varighed Normalt 2 år 

Målgruppe 15-25-årige, der ønsker beskæftigelse og/eller eventuelt at 

fortsætte i en erhvervsuddannelse. 

 

EGU-eleverne beskrives som elever, der umiddelbart ikke kan 

komme ind på en ordinær ungdomsuddannelse, og som ønsker 

en praktisk baseret uddannelse enten pga. faglige, sociale eller 

personlige udfordringer.  

Opbygning Forløbet veksler mellem 1/3 skoleforløb 2/3 praktik i en 

virksomhed. 

Skoleforløb Skoleforløbet kan foregå på FGU-skolen eller som 

kombinationsforløb på kompetencegivende 

ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser. 

Samarbejde med 

kommunen 

Den kommunale ungeindsats (KUI) har til opgave at sikre 

praktikpladser til EGU-elever. KUI kan indgå samarbejdsaftale 

https://fgu.dk/wp-content/uploads/2021/05/fgu-danmarks-anbefalinger-for-at-understoette-erhvervsgrunduddannelsen.pdf
https://fgu.dk/wp-content/uploads/2021/05/datanotat.pdf
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med en FGU-institution om, at FGU varetager den 

praktikopsøgende indsats.  

Aktivitet Reformøkonomi 11 pct. 

2022 (februar) 9,8 pct.*1 

2021 (februar) 6 pct. 

2020 (efterår) 2. pct.  

Tilskud for EGU-forløb 

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 giver det et samlet taxametertilskud 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. 

 

Faste parametre Tilskud 

Drift: Takst pr. årselev 84.120 kr.  

Udslusning: Takst pr. årselev 15.910 kr. 

Vejledningstilskud pr. årselev på EGU 15.910 kr. 

Kombinationsforløb pr. årselev på AGU og PGU (ikke EGU) 41.720 kr. 

Uger pr. årselev 40 

 

Tilskud for EGU-forløb, hvor skoleforløbet kun gennemføres på FGU-skolen  

 

 

 

 

 
1 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.  
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Tilskud for EGU-forløb, hvor skoleforløbet kun gennemføres som kombinationsforløb 

 

 

 

Tilskud for AGU/PGU-forløb med 5 ugers kombinationsforløb 

Til sammenligning modtager FGU-institutionen fuldt taxameter pr. årselev på AGU og PGU 
gennem hele forløbet. Institutionen modtager også tilskud for kombinationsforløb som del af 
AGU- og PGU. Dertil kommer et udslusningstilskud.  
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Vejledningstilskud: 15.910 kr. 
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I alt 47.660 kr. 

Driftstaxameter: 157.725 kr. 

Udslusning: 31.820 kr. 

Kombinationsforløb: 5.215 kr.                                           
I alt 194.760 kr.  


