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HANDOUT – OVERGANGEN FRA FGU 

 

FGU Danmarks hovedbudskaber 

• Den unges overgang mellem uddannelser er sårbare, og der er behov for at skabe en langt 

større sammenhæng i indsatsen for de unge i forbindelse med overgangen. 

• For at understøtte kædeansvaret for de unge anbefaler FGU Danmark, at lovgivningen 

gøres mere fleksibel i forhold til overgangen mellem FGU og ungdomsuddannelser. 

• FGU Danmark anbefaler, at der gives tilbagefaldsret til FGU for elever, som bliver 

frafaldstruede efter overgangen fra FGU til en ungdomsuddannelse.  

• FGU Danmark anbefaler, at frafaldstruede elever på ungdomsuddannelser gives mulighed 

for at gå på deltid på hhv. en ungdomsuddannelse og FGU. 

• FGU Danmark anbefaler, at muligheden for FGU-baseret erhvervsuddannelse anvendes i 

højere grad 

• FGU Danmark opfordrer til, at der på etableres overgangsteams på tværs af FGU, 

aftagerinstitutioner og kommuner for at understøtte løbende videndeling, 

kompetenceudvikling mv. i forhold til samarbejdet om de unge. 

 

FGU er afhængig af et tæt samarbejde med både kommuner, virksomheder, det omkringliggende 

samfund og aftagerinstitutioner for at kunne lykkes. 

Inden FGU-reformen blev vedtaget var en central barriere for, at de unge gik videre i uddannelse 

efter et forberedende tilbud, at der manglede overlevering af relevant viden om de unge og 

sammenhæng og støtte for de unge i de afgivende og modtagende institutioner1. Dette er stadig 

en udfordring i det nye system.  

På de ungdomsuddannelser, som modtager elever fra FGU, kender vejlederne ikke altid elevernes 

behov, ligesom underviserne ikke altid kender det faglige miljø eller de kompetencer, de unge fra 

FGU kommer med.  

Desuden er der med FGU ikke sikret et systematisk og vedvarende fokus på de frafaldstruede 

elever i ungdomsuddannelserne, der har behov for en anden vej end den uddannelse, de er 

begyndt på. FGU’s opgave stopper lovgivningsmæssigt, så snart eleven afslutter forløbet. 

Konsekvensen er, at det ofte er eleven selv, der skal håndtere overgangen mellem FGU og 

 
1 Danmarks Evalueringsinstitut (2017): De unge in målgruppen for forberedende tilbud: 
https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/unge-maalgruppenforberedende-tilbud  

https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/unge-maalgruppenforberedende-tilbud
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ungdomsuddannelse, hvilket øger risikoen for frafald og for, at den unge ikke falder til fagligt og 

socialt på ungdomsuddannelsen2.  

Der kan være elever, som efter overgangen fra en FGU til en ungdomsuddannelse bliver 

frafaldstruede. Disse elever kan måske fastholdes på ungdomsuddannelsen, hvis de får mulighed 

for at komme tilbage på FGU-institutionen i en kortere periode eller et par dage om ugen i 

opstarten og derigennem få en ekstra støtte i overgangen til ungdomsuddannelsen.  

Overgangsteams 

FGU Danmark gennemfører i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og en række FGU-

institutioner, erhvervsskoler og kommunale ungeindsatser et pilotprojekt med fokus på 

overgangen fra FGU til EUD. Erfaringerne fra projektet vil blive delt med alle FGU-institutioner og 

gøres frit tilgængeligt. Erfaringerne vil kunne danne grundlag for en evt. ændring af lovgivningen.   

FGU-baseret erhvervsuddannelse 

FGU-baseret erhvervsuddannelse (FBE) er en særlig tilrettelæggelsesform for 

erhvervsuddannelser, hvor uddannelsen gennemføres helt eller delvist på en FGU-institution.  

Alle erhvervsuddannelser, som er vekseluddannelser, kan gennemføres som FBE, hvis FGU-

institutionen kan godkendes som lærested af det faglige udvalg for den pågældende 

erhvervsuddannelse. Mange FGU-institutionerne har allerede gode erfaringer med FBE. 

 
2 Erhvervsuddannelserne har fortsat det højeste frafald. Af de knap 45.800 elever, der i 2015 påbegyndte en 
erhvervsuddannelse, var 42 pct. i løbet af fem år stoppet på deres uddannelse uden at have fuldført 
erhvervsuddannelsen https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32549  

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32549

