
Præsentation af FGU 
Danmarks anbefalinger for 
at sikre bæredygtige FGU-
institutioner



Hvorfor?
- input til arbejdet for 
de unge

• Politisk møde

• Gennemgang af reformforudsætningerne 

og FGU sektorens økonomimodel

• Initiativer omkring de 45.000 unge

• Sammen om ungdomsuddannelserne



Formål

• Taskforcen skal bidrage med oplæg til FGU Danmarks 

bestyrelse med beskrivelse af problemstillinger og 

mulige løsningsforslag på udfordringerne på FGU med 

henblik på at sikre FGU-institutionerne rammer, der 

understøtter, at institutionerne kan honorere de 

intentioner, som fremgår af Aftale om bedre veje til 

uddannelse og job. 



Kommissoriet

1. Elevgruppen – hvordan sikres det, at 
FGU får flere elever i målgruppen? 

2. Økonomi – hvordan får FGU en bedre 
økonomi, herunder sikring af en 
mindre konjunkturfølsom økonomi? 

3. Strukturelle rammer – hvordan får 
FGU strukturelle rammer, der 
understøtter stærke tilbud og 
bæredygtige institutioner som 
matcher de unges behov, herunder fx 
udbud af faglige temaer, 
udbudssteder, løbende optag mv. 



Taskforce og referencegruppe

Taskforcen: 

• 5 direktører og rektorer

• 5 bestyrelsesmedlemmer (repræsenterende: kommuner, 
arbejdsmarkedets parter, medarbejderne, mellemlederne og 
erhvervsskolerne)

Referencegruppen

• Modstrøm, FH, DI, Uddannelsesforbundet, Uddannelseslederne og 
KL. 



Produkter fra taskforcen

• Beskrivelse af udfordringsbilledet

• Beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder
Baggrundsnotater

• Samlede anbefalinger Anbefalingsnotat

• Uddrag fra baggrundsnotaterne og præsentation 
af enkelte udfordringer, fx bygningsområdet.Handouts 



Flere elever i 
målgruppen
- anbefalinger

• Sæt eleverne i centrum og indfør frit optag 
til FGU

• Eleverne skal ligestilles med andre unge –
de skal have ret til støttetimer 

• FGU skal være en naturlig forlængelse af 
folkeskolen, hvis eleven er i målgruppen, og 
derfor bør koblingen til grundskolen 
genetableres og udvides 

• Etablér et fælles datagrundlag på 
ungeområdet

• Understøt overgangen fra FGU



Bæredygtig økonomi
- udfordringsbilledet

2019 2020

2020 (uden 

ekstraordinære 

tilskud*) 

2021

2021 (uden 

ekstraordinære 

tilskud*)

Omsætning
715 mio. kr. 1,7 mia. kr. 1,5 mia. kr.

1,5 mia. 

kr.
1,4 mia. kr.

Overskud
-46 mio. kr. 71 mio. kr. -74 mio. kr.

-24 mio. 

kr.
-137 mio. kr.

Overskudsgrad -6,5% 4,3 pct. -4,7 pct -2,6% -10,87%

Likviditetsgrad 120,8 pct. 143,3 pct. - 138 % -

Soliditetsgrad 40,9 pct. 45,4 pct. - 4,6 % -

Finansieringsgrad 29,1 pct. 36,3 pct. - 37,5 % -

Antal institutioner 

med underskud

19 

institutioner 5 institutioner 19 institutioner

15 

instituti

oner 25 institutioner



Bæredygtig økonomi
- anbefalinger

• Revider økonomimodellen, så den 

understøtter de unges behov

• Tilpas udslusningstaxametret til FGU og 

FGU´s målgruppe

• Skab en mindre konjunkturfølsom 

økonomimodel

• Bring de fysiske rammer up to date - tildel 

et særskilt bygningstaxameter

• Finansier det pædagogiske måltid



Strukturelle rammer
- anbefalinger
• Revider basis, så der etableres mere fleksible introducerende forløb for de unge:

• Giv større fleksibilitet ift. krav om udbud af de tre spor

• Mindsk kompleksiteten i reguleringen af FGU

• Giv mulighed for mere end 2*14 dages erhvervstræning

• Styrk økonomien i EGU

• Giv taxameter til kombinationsforløb på EGU-sporet

• Giv mulighed for to års EGU-forløb uanset tidligere forløb på FGU

• Gennemgå lovgivninger mhp. at undgå modstridende regler og tilgange



Næste skridt?

• Offentliggjort i dag 

• Oversendt til aftalekredsen og børne- og 

undervisningsministeren

• Inviterer de uddannelsespolitiske ordførere 

til en teknisk gennemgang af 

anbefalingerne. 

• Vi ser frem til dialogen om anbefalinger 



Spørgsmål?


