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HANDOUT – SAMSPIL MELLEM UDDANNELSES- OG 

BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 

 

FGU Danmarks hovedbudskaber 

• FGU Danmark opfordrer til, at lovgivningerne på hhv. uddannelses- og 

beskæftigelsesområdet gennemgås med henblik på at sikre, at der ikke er modstridende 

regler og sikre, at de forskellige uddannelser og fagområder under de to lovgivninger spiller 

sammen. 

• FGU Danmark opfordrer til, at Børne- og Undervisningsministeriet og 

Beskæftigelsesministeriet laver et fælles udviklingsarbejde for at sikre, at der trækkes i 

samme retning i forhold til de unge.  

• Der er flere eksempler på, at uddannelses- og beskæftigelsesområdet har forskellige 

opfattelser og tilgange til de unge i målgruppen for FGU. Det skaber forvirring og kan skabe 

ulige muligheder og reelle barrierer for de unge i forhold til at komme på FGU og i det hele 

taget få den nødvendige og rigtige indsats. 

 

FGU-institutionerne befinder sig i spændingsfeltet mellem uddannelses-, beskæftigelses- og 

socialområdet og skal dermed forholde sig til de lovgivningsmæssige rammer på alle tre områder. 

Der er dog flere eksempler på, at særlige uddannelses- og beskæftigelsesområdet har forskellige 

opfattelser og tilgange til de unge i målgruppen for FGU. 

Erhvervskompetencegivende uddannelse eller erhvervsrettet uddannelse 

På det ministerielle plan har Børne- og Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet 

forskellige opfattelser af, hvorvidt EGU-sporet er en erhvervskompetencegivende uddannelse. I 

Beskæftigelsesministeriet anses et EGU-forløb på FGU-niveau 3 som erhvervskompetencegivende, 

da det giver eleven de samme rettigheder med henhold til dimittendret, som 

erhvervskompetencegivende uddannelser. Dette er ikke tilfældet i Børne- og 

Undervisningsministeriet, hvor et EGU-forløb på FGU-niveau 3 betragtes som en erhvervsrettet 

uddannelse, der kvalificerer til ufaglært arbejde.  

Uddannelsesparathedsbegrebet 

På det kommunale plan arbejdes der med forskellige definitioner af uddannelsesparathed. I 

uddannelsessystemet arbejdes med uddannelsesparathedsvurderingen i grundskolen, der 

vurderer elevens parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. I 

beskæftigelsessystemet knytter uddannelsesparathed sig til uddannelseshjælp, som gives til unge 

under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.  
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Kort om uddannelseshjælp og uddannelsespålæg 

Unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og som har været ude for 

en social begivenhed kan blive tildelt uddannelseshjælp af kommunen. 

 

Ved tildeling af uddannelseshjælp får den unge et uddannelsespålæg og kommunen vurderer, 

om den unge er: 

• Åbenlyst uddannelsesparat: den unge kan umiddelbart påbegynde en uddannelse og 

gennemføre denne 

o Den unge skal søge optag på en uddannelse. 

• Uddannelsesparat: den unge kan gå i gang med en uddannelse inden for ca. et år og 

gennemføre denne 

o Kommunen igangsætter en indsats, der skal hjælpe med at gøre den unge i stand 

til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. 

• Aktivitetsparat: den unge kan ikke påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og 

gennemføre denne.  

o Kommunen igangsætter en indsats mhp. at få den unge i uddannelse. 

 

 

FGU kan være den indsats en kommune igangsætter for unge, der er vurderet uddannelsesparate 

som led i et uddannelsespålæg. Andelen af unge, som er vurderet uddannelsesparate i 

beskæftigelsesregi er faldet, mens flere unge vurderes aktivitetsparate. Disse unge er ikke i 

målgruppen for FGU, da de har brug for en ekstra indsats for at blive klar til uddannelse. Den 

kommunale inddeling i de tre kategorier har dermed betydning for, hvor mange unge der får 

mulighed for at komme på FGU gennem beskæftigelsesområdet.  

Et andet eksempel er, at elever kan få handicaptillæg, hvis de er med i et beskæftigelsesprojekt, 

men ikke på FGU. Det skaber et forkert incitament for de unge.  

De forskellige definitioner skaber forvirring og det er ikke gennemsigtigt, hvorfor de enkelte unge 

vurderes inden for de tre kategorier. Alle unge, der er inden for målgruppen til FGU bør have 

mulighed for at komme på FGU.  

 

 


