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HANDOUT – REGULERING AF FGU 

 

FGU Danmarks hovedbudskaber 

• FGU-institutionerne er overregulerede. FGU Danmark opfordrer til, at kompleksiteten i 

reguleringen af FGU mindskes, så institutionerne i højere grad kan tilrettelægge individuelt 

tilrettelagte forløb med stærkt fokus på elevens faglige, personlige og sociale progression 

og høj kvalitet uden en overdrevet målstyring. FGU Danmark anbefaler, at målene i 

læreplanerne og fagbilagene for FGU’s almene fag og faglige temaer gøres mere 

overordnede og derved mindskes.  

• FGU-institutionerne er reguleret af reglerne for selvejende institutioner, tre 

retningsgivende mål for uddannelsen samt af læreplaner og fagbilag, der beskriver 

læringsmål for de enkelte fag og faglige temaer. De forskellige reguleringer stiller både krav 

om en meget individuelt tilrettelagt undervisning samtidig med, at der er fastsat et stort 

antal faglige mål, som er obligatoriske. De modsatrettede intentioner gør det svært for 

institutionerne at løse opgaven.  

• FGU Danmark anbefaler, at der gives mulighed for mere end 2*14 dages erhvervstræning 

pr. halvår for elever på FGU. 

Regulering af FGU 
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Statsligt selvejende institutioner 

FGU-institutionerne er statsligt selvejende institutioner. Det betyder, at FGU-institutionerne er 

omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven. Det betyder samtidig, at Børne- og 

Undervisningsministeriet fastsætter centrale mål for og styring af uddannelsens indhold og 

tilrettelæggelse, prøveaflæggelse og censur samt evaluering og kvalitetssikring fx via tilsyn. 

Derudover bestemmer ministeriet rammerne for uddannelsens finansiering, herunder 

regnskabsaflæggelse og rapportering. 

De tre retningsgivende mål 

FGU er reguleret af tre retningsgivende mål for uddannelsen: 

• De unges overgang til uddannelse eller beskæftigelse: Andelen af unge, der opnår 

uddannelse, eller overgår direkte til ordinær uddannelse eller beskæftigelse efter FGU, skal 

løbende forbedres på skoleniveau. 

• De unges trivsel: Trivslen på FGU skal løbende styrkes. Udviklingen følges i en ny national 

obligatorisk trivselsmåling. 

• De unges fravær: Institutionerne registrerer og arbejder målrettet med de unges fravær, 

herunder ved at afdække og afhjælpe årsagerne hertil. 

Udviklingen i de tre retningsgivende mål følges nationalt og fungerer som indikatorer, der indgår i 

Børne- og Undervisningsministeriets tilsyn med FGU-institutionerne.  

Læreplaner og fagbilag 

FGU-institutionerne er reguleret af læreplaner og fagbilag, der beskriver faglige mål for de enkelte 

almene fag og faglige temaer. Som eksempel indeholder læreplanen for faget danskfaget mere 

end 120 læringsmål.  

En analyse af FGU’s indholdsbekendtgørelse udarbejdet af UCL Erhvervsakademi og 

Professionshøjskole1 peger på, at den politiske aftale bag FGU og bekendtgørelsen har et stort 

fokus på, at FGU skal noget nyt med fokus på at benytte forskellige former for læringsarenaer og 

kobling til en praksis, produktion og praktik. Samtidig viser analysen, at især læreplanerne 

fastholder skolastiske traditioner med mange faglige mål.  

Der peges altså på en uoverensstemmelse mellem de overordnede intentioner med uddannelsen 

og det institutionerne skal levere i fagene og de faglige temaer, som gør det vanskeligt for 

institutionerne at løse opgaven. Der stilles krav om en meget individuelt tilrettelagt undervisning 

samtidig med, at der er fastsat et stort antal faglige mål i det enkelte fag og faglige temaer, som er 

obligatoriske.  

 
1 Opsamling på en didaktisk og læringsorienteret analyse af FGU-bekendtgørelser: 
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/124358548/Opsamling_Didatisk_og_l_ringsorienteret_analyse_FGU_TI
L_ONLINE_UDGIVELSE_002_.pdf   

https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/124358548/Opsamling_Didatisk_og_l_ringsorienteret_analyse_FGU_TIL_ONLINE_UDGIVELSE_002_.pdf
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/124358548/Opsamling_Didatisk_og_l_ringsorienteret_analyse_FGU_TIL_ONLINE_UDGIVELSE_002_.pdf
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Erhvervstræning 

FGU-elever har i dag mulighed for 2*14 dages erhvervstræning pr. halvår. Institutionerne bruger i 

høj grad erhvervstræning som redskab til at brancheafklare elever, fx ift. at komme i praktik på 

EGU-sporet eller komme i beskæftigelse i en virksomhed efter FGU-forløbet. 2*14 dages 

erhvervstræning pr. halvår er dog i mange tilfælde ikke nok til at afklare den unge og/eller 

virksomheden.  

 

 

 


