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HANDOUT – KOBLING MELLEM FOLKESKOLEN OG FGU 

 

FGU Danmarks hovedbudskaber 

• Det er afgørende, at der er stærke incitamenter for at sikre kædeansvaret for de unge i 

deres vej mod uddannelse og job. Alle incitamenter for at kende FGU i grundskolen er dog 

blevet fjernet lovgivningsmæssigt.  

• FGU Danmark anbefaler, at muligheden for afsøgningsforløb på FGU for unge i 9. klasse 

genindføres.  

• FGU Danmark anbefaler, at der indføres mulighed for brobygning til FGU i folkeskolen på 

lige fod med ungdomsuddannelserne.   

• FGU Danmark anbefaler, at FGU indskrives i forbindelse med folkeskolelovens § 33, stk. 4, 

(alternativ opfyldelse af undervisningspligten) og §22, stk. 2, (forlagt specialundervisning).  

• FGU Danmark anbefaler, at FGU indtænkes i det aktuelle arbejde omkring justering af 

uddannelsesparathedsvurderingen for at understøtte kædeansvaret mellem folkeskolen og 

den enkelte unges uddannelsesforløb. 

Hver ottende afgangselev svarende til 13 pct. får ikke mindst 02 i både dansk og matematik1. I 

folkeskolen ligger andelen på 9,5 pct., mens andelen på specialskolerne er næsten 7 ud af 10 

svarende til 66 pct. Der er således mange elever, som afslutter grundskolen uden adgangsgivende 

karakterer til en erhvervsuddannelse, og hvor FGU kan være vejen mod en ungdomsuddannelse 

eller job.  

Afsøgningsforløb i folkeskolen 

Som led i målgruppevurderingen kan den kommunale ungeindsats (KUI) iværksætte et 

afsøgningsforløb på op til 2 uger, hvor den unge kan prøve FGU af og dermed kvalificere den unges 

og kommunens vurdering af, om FGU er det rette tilbud til eleven. 

Det har tidligere været muligt for elever i både 9. og 10. klasse at komme i afsøgningsforløb på 

FGU. Muligheden er dog blevet fjernet i 9. klasse. Det betyder, at eleverne risikerer at få et 

unødigt afbrud og en unødig ventetid på at kunne påbegynde en uddannelse, hvilket taler imod 

intentionen i FGU-reformen om at sikre smidige forløb for de unge. Det betyder samtidig, at alle 

incitamenter til at kende FGU i grundskolen er blevet fjernet lovgivningsmæssigt. Det betyder 

også, at FGU i høj grad bliver opfattet som sidste udvej for eleven i stedet for en hjælp og støtte til 

at komme det sidste stykke videre mod ungdomsuddannelse eller job.  

 
1 https://www.ae.dk/analyse/2022-02-trods-fremgang-hver-ottende-afgangselev-faar-stadig-ikke-2-i-dansk-og-
matematik 
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Brobygningsforløb 

Elever i folkeskolens 9. og 10. klasse kan komme i brobygning på ungdomsuddannelser, som skal 

gøre eleverne bekendt med forskellige uddannelsers praktiske og teoretiske elementer, forskellige 

erhverv og undervisningsmiljøet på uddannelsen. Der er i dag ikke mulighed for, at elever i 

folkeskolen kan komme i brobygning på FGU.  

Hvis man allerede i grundskolen ved, at FGU kan være det rigtige tilbud for den unge, bør den 

unge have mulighed for at komme i afsøgningsforløb eller brobygning, også selvom 

undervisningspligten ikke er opfyldt. Dette vil give et større incitament for lærerne i grundskolen 

at se mod FGU og anbefale det som et reelt alternativ, og understøtte, at de unge ikke anser FGU 

som sidste udvej og et nederlag, men som en reel mulighed for at få den ekstra styrke, der skal til 

for at komme videre uden for mange afbrud.  

Opfyldelse af undervisningspligten 

Undervisningspligten medfører pligt til at deltage i undervisningen i folkeskolens grundskole eller i 

en undervisning, der står på mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Følgende 

fremgår af Folkeskoleloven: 

• § 33 stk. 4: elever kan efter afslutning af 7. klasse opfylde undervisningspligten ved at 

deltage i særligt tilrettelagt forløb eller helt eller delvist opfylde undervisningspligten i en 

erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse med henblik på at afklare elevens 

uddannelsesvalg. 

• § 22 stk. 2: en elev kan henvises til forlagt specialundervisning. 

Det er kommunen, som træffer afgørelse om ovenstående. FGU er dog ikke indskrevet direkte 

som mulighed i forbindelse med reglerne, selv om andre uddannelsesinstitutioner fremgår.  

 


