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HANDOUT – SPECIALPÆDAGOGISKE STØTTETIMER (SPS) 

 

FGU Danmarks hovedbudskaber 

• FGU Danmark anbefaler, at elever på FGU ligestilles med elever på andre uddannelser, og 

der indføres mulighed for at søge SPS-støttetimer til elever på FGU.  

• Ved et gennemsnitligt behov for 8 timers støttetimer om ugen for 30 pct. af eleverne på 

FGU vil det koste ca. 170.000 mio. kr. årligt. 

Specialpædagogisk støtte (SPS) 

Elever, der har brug for særlig støtte kan få specialpædagogisk støtte (SPS) gennem hele 

uddannelsessystemet. Nedenstående tabel viser de støtteformer, elever kan få bevilget på de 

enkelte uddannelser fra folkeskolen til ungdomsuddannelse.  

 Folkeskole 

 

Frie grundskoler 

og frie kostskoler 

FGU Ungdomsuddannelser 

Hjælpemidler, 

herunder it-

hjælpemidler og 

instruktion i brugen 

heraf 

Via special-

undervisning 

   

Støttetimer  Kun EGU-elever i 

virksomhedspraktik 

 

Særligt tilrettelagt 

studiemateriale 

   

Tegnsprogstolk og 

skrivetolk 

   

Personlig assistance 

og sekretærhjælp 

   

Hvem yder støtten Kommunen Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 

Som oversigten viser, kan elever på FGU, med en enkelt undtagelse, ikke modtage SPS-støttetimer, 

hvor eleven kan få hjælp til at planlægge og strukturere hverdagen på uddannelsen.  

Undtagelsen består i, at der fra 1. januar 2021 er givet mulighed for at søge om støttetimer til 

elever på erhvervsgrunduddannelsessporet (EGU) på FGU, når de er i virksomhedspraktik. 

Argumentet herfor er, at eleven ikke er omfattet af det inkluderende læringsmiljø i 

virksomhedspraktikken. Der er dog ikke indført mulighed for støttetimer til EGU-elever under 

erhvervstræning og kombinationsforløb, hvor eleverne også er væk fra institutionen. 

Eleverne på FGU er kendetegnet ved at have mange forskellige behov, og det kan derfor undre, 

hvorfor eleverne på FGU, som de eneste, ikke har mulighed for at få bevilget støttetimer. Det kan 
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skabe unødvendige barrierer for en elev, hvis eleven oplever afbrudt støtte via støttetimer i 

overgangen mellem forskellige uddannelser, og FGU bør derfor sidestilles med de øvrige 

uddannelser mht. SPS-muligheder.  

En undersøgelse af behovet for understøttelse af elevernes psykiske funktionsnedsættelser på 

FGU viser i den forlængelse, at de fleste institutioner vurderer, at 40-50 pct. af eleverne har behov 

for understøttelse bl.a. via støttetimer. Når så stor en andel af eleverne har brug for særlig støtte, 

gør det det meget vanskeligt at lave et individuelt tilrettelagt forløb for den enkelte elev med 

udgangspunkt i elevens konkrete behov, hvilket SPS-støttetimer kunne understøtte.  

 


