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HANDOUT – FÆLLES DATAGRUNDLAG 

 

FGU Danmarks hovedbudskaber 

• FGU Danmark anbefaler, at der udvikles et fælles datagrundlag på tværs af beskæftigelses- 

og uddannelsessystemet, som både uddannelsesinstitutioner, kommuner m.fl. kan 

anvende. 

• Et centralt element i FGU-reformen er, at den skal reducere kompleksiteten, styrke 

sammenhængen og løfte den samlede kvalitet i uddannelsesindsatsen for målgruppen. I 

det arbejde udgør data et vigtigt redskab for at både FGU-institutionernes, kommunernes, 

ministeriernes m.fl. arbejde med at sikre de unges vej mod uddannelse og job.  

• Manglende eller mangelfuld dataudveksling og registrering skaber risiko for fejl, som i 

sidste ende risikerer at gå ud over de unge1. Der er brug for effektive og gennemsigtige 

datasystemer, som alle aktører omkring den enkelte unge kan se ind i for derigennem at 

understøtte effektive tiltag og indsatser for den unge på alle myndighedsniveauer.  

Herunder er en række eksempler på elementer i datasetup’et på FGU-området, som udfordrer 

institutionerne, kommunernes og ministeriernes arbejde med at sikre de unges vej mod 

uddannelse og job: 

• FGU-institutionerne har ikke adgang til Ungedatabasen: FGU-institutioner skal indberette 

oplysninger om de unges uddannelsesforløb til Ungedatabasen2. FGU-institutionerne har 

dog ikke adgang til databasen. Det betyder, at institutionerne fx ikke kan følge med i, 

hvordan deres elever klarer sig efter forløbet på FGU.  

• Centralt fastlagte afgangskoder afspejler ikke FGU’s opgave: Når en FGU-elev udskrives 

fra FGU skal institutionerne indberette dette til Styrelsen for IT og Læring. Til brug herfor 

skal institutionerne anvende centralt fastlagte afgangskoder. Koderne afspejler dog ikke 

FGU’s opgave og formål, hvilket medfører, at koderne ikke anvendes ens i sektoren. Det er 

en udfordring ift. at opbygge et stærkt og retvisende grundlag, som være med til at 

kvalificere institutionernes arbejde. 

• FGU og kommunerne kan ikke se ind i de samme systemer: Kommunerne og FGU-

institutionerne kan ikke se ind i hinandens systemer, og dataudvekslingen bliver derfor ofte 

meget håndholdt. Det skaber risiko for fejl og mangler, som i sidste ende risikerer at gå ud 

over de unge. Dataudvekslingen er afgørende for, at FGU-institutionerne og kommunerne 

kan iværksætte de tiltag og indsatser, som den enkelte elev har brug for.   

 

 
1 https://rigsrevisionen.dk/Media/637830385311118858/SR2219.pdf 
2 Ungedatabasen drives af Styrelsen for IT og Læring. 
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