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HANDOUT – ELEVAKTIVITET PÅ FGU 

 

FGU Danmarks hovedbudskaber 

• Elevtallet på FGU-institutionerne er faldet markant. 

• Der er startet 21 pct. færre elever på FGU-institutionerne i 2021 end forventet i 

reformforudsætningerne.  

• Der er startet 1.319 årselever svarende til 11 pct. færre på FGU i 2021 end i 2020. 

• Bestanden (antal elever på FGU-institutioner) var stigende frem til oktober 2020, hvorefter 

den har været faldende. I perioden oktober 2020 til december 2021 er bestanden blevet 

4.207 færre.  

Dette handout præsenterer indsamlede tal for 1) Sammenligning af den aktuelle aktivitet og den 

forventede aktivitet ved FGU-reformens fulde indfasning og 2) Bestand på FGU-institutionerne. 

 

Sammenligning mellem aktuel aktivitet og forventet aktivitet ved reformens fulde indfasning 

I forbindelse med fastlæggelsen af FGU-institutionernes dækningsområder opgjorde Børne- og 

Undervisningsministeriet (BUVM) den forventede årselevfordeling på kommuneniveau1. På den 

baggrund er den forventede årlige elevtilgang på FGU- institutionerne fastsat til følgende ved 

reformens fulde indfasning: 

• 14.000 årselever2 

• 12.000 elever 

Flere forskellige opgørelser over elevaktiviteten på FGU viser dog en markant mindre tilgang.  

En opgørelse udarbejdet af BUVM i december 2021 viser fx, at elevtilgangen på FGU er faldet med 

ca. 30 pct. når man sammenligner tilgangen i august 2020 med august 2021.  

FGU Danmark indsamler løbende tal om elevtilgangen på FGU-institutionerne. Disse tal viser en 

samlet elevtilgang på 10.996 årselever på de 27 FGU-institutioner i 2021. Sammenholdt med den 

forventede elevtilgang ved reformens fulde indfasning, svarer dette til et fald på 21 pct.  

 

 
1 Jf. Bilag ”Oversigt over kommunernes forventning til antal elever på FGU pr. 1. august” v. Styrelsen for Undervisning 
og Kvalitet 1. maj 2019. 
2 En årselev er defineret ved elevaktivitet svarende til 1200 timer eller 40 undervisningsuger af 30 timer.  
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Et overblik over faldet i årselevtilgangen i de fem 

regioner viser, at faldet i regionerne spænder 

mellem -8 pct. i Region Nordjylland til -32 pct. i 

Region Syddanmark, når man sammenligner med 

den forventede tilgang ved reformens fulde 

indfasning. 

 

 

 

 

 

Bestanden på FGU-institutionerne 

Tal fra BUVM’s datavarehus om bestanden på FGU viser, at bestanden var stigende frem til 

oktober 2020, hvorefter den har været faldende. Da bestanden var på sit højeste, var der 11.761 

elever på FGU. I december 2021 var bestanden 7.554 elever. I perioden oktober 2020 til december 

2021 er bestanden dermed blevet 4.207 elever færre. 

Tabel 2: Udvikling i bestanden på FGU-institutionerne 

 Jan Feb Mar Apr Maj Aug Sep Okt Nov Dec 

2019      7.473 8.177 8.606 9.034 9.459 

2020 10.493 10.675 11.046 11.099 11.111 11.684 11.761 11.641 11.622 11.318 

2021 11.039 11.122 11.125 10.981 10.785 9.117 8.719 8.288 7.949 7.554 

Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk  

 

Der er ikke noget entydigt svar på den faldende aktivitet på FGU. Nogle mulige forklaringer er:  

• Højkonjunktur: Den aktuelle højkonjunktur medfører at flere unge tager ufaglærte job.   

• Rekordoptag på efterskolerne: I skoleåret 2021/2022 startede det højeste antal elever 

nogensinde på efterskole3.   

• Mindre ungdomsårgange: Data fra Danmarks statistik viser, at antallet af unge i alderen 15-

25 år i perioden 2017 – 2021 er faldet årligt siden 2017 og med 14.432 personer svarende 

til ca. 2 pct. Samtidig viser en befolkningsfremskrivning for unge i alderen 15-25 år, at 

antallet af personer i denne aldersgruppe vil dale frem til 2037, hvorefter antallet igen 

begynder at stige.  

 
3 https://www.efterskolerne.dk/da/Aktuelt/Nyheder/August-
2021/Elevtal_slaar_rekorder#:~:text=Antallet%20af%20unge%2C%20der%20er,elever%20eller%203%2C5%20procent.  

https://www.efterskolerne.dk/da/Aktuelt/Nyheder/August-2021/Elevtal_slaar_rekorder#:~:text=Antallet%20af%20unge%2C%20der%20er,elever%20eller%203%2C5%20procent
https://www.efterskolerne.dk/da/Aktuelt/Nyheder/August-2021/Elevtal_slaar_rekorder#:~:text=Antallet%20af%20unge%2C%20der%20er,elever%20eller%203%2C5%20procent
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• Andre tilbud til målgruppen: Kommunerne skal målgruppevurdere elever til FGU. Den 

første rapport i Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til FGU viser, at kommunerne 

særligt sender elever i målgruppen for FGU til Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse 

(STU), praktikforløb, egne kommunale tilbud, danskuddannelse på sprogcentre, TAMU, 

ungdomsskoler, når de ikke kommer på FGU.  

• Højere afgangskarakterer i folkeskolen: Resultaterne af afgangsprøverne i sommeren 2021 

viser, at andelen af elever, som fik mindst 02 i dansk og matematik i skoleåret 2020/2021 

var 3,3 procentpoint højere end i skoleåret 2018/2019. Flere elever har dermed fået 

direkte afgang til en erhvervsuddannelse.  

 


