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Til ledere og medarbejdere på FGU   

   

   

 

Orientering om udvidelse af SPS-ordningen for egu-elever i virk-

somhedspraktik 

 

Pr. 1. januar 2021 træder en bekendtgørelsesændring i kraft, som medfø-

rer en udvidelse af SPS-ordningen for FGU. I finder den reviderede ”be-

kendtgørelsen om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til 

elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende 

svære vanskeligheder” på Retsinformation.  

 

Baggrund for SPS-ordningen  

Specialpædagogisk Støtte (SPS) skal sikre, at elever kan tage en uddannel-

se på lige fod med andre, selv om de har en funktionsnedsættelse.  

 

FGU-institutioner har i dag mulighed for at søge tilskud gennem SPS-

ordningen til elever med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære 

vanskeligheder i form af følgende støtteformer:  

1) Hjælpemidler og instruktion i brug heraf 

2) Personlig assistance og sekretærhjælp 

3) Særligt udformede undervisningsmaterialer 

4) Tegnsprogstolkning og skrivetolkning 

 

Fra den 1. januar 2021 udvides ordningen med endnu en støtteform: 

5) Støttetimer med henblik på kompensation for funktionsnedsæt-

telse til elever, som er i virksomhedspraktik som led i et er-

hvervsgrunduddannelsesforløb.  

 

Bekendtgørelsesudkastet har været i høring i perioden fra den 27. okto-

ber til den 24. november 2020. I kan læse høringssvar og høringsnotat 

m.v. på Høringsportalen.  

 

Mulighed for tilskud til støttetimer under virksomhedspraktik 

Med bekendtgørelsesændringen får FGU-institutioner mulighed for at få 

tilskud til støttetimer til elever, der er i virksomhedspraktik som led i et 

erhvervsgrunduddannelsesforløb.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1947
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64484
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FGU-institutioner har ikke tidligere kunnet søge støttetimer i medfør af 

SPS-ordningen, da støtteformen er indeholdt i det særligt inkluderende 

læringsmiljø på FGU.  

 

Ændringen indføres, da FGU-elever i virksomhedspraktik ikke er en del 

af det særligt inkluderende læringsmiljø på uddannelsesinstitutionen, 

mens eleven opholder sig på praktikstedet.   

 

Vejledning til den nye bekendtgørelse  

I forbindelse med udstedelsen af den nye bekendtgørelse har SPS-

enheden i styrelsen udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen. I finder 

vejledningen på hjemmesiden om SPS, spsu.dk.  

 

Vejledning om SPS på spsu.dk 

På spsu.dk kan I læse om, hvordan I søger tilskud til SPS, f.eks. tilskud til 

støttetimer til egu-elever i virksomhedspraktik.  

  

Hvis I har spørgsmål til SPS, kan I kontakte SPS-enheden på mail 

sps@stukuvm.dk eller på telefon 3392 6003 (mandag til torsdag kl. 

10:00-12:00 og 13:00-14:00 samt fredag kl. 10:00-12:00). 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kirstine Bygballe Mikkelsen 

Specialkonsulent 

Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte 

 

https://www.spsu.dk/for-sps-ansvarlige/love-og-bekendtgoerelser
https://www.spsu.dk/for-sps-ansvarlige/forberedende-grunduddannelse---fgu
mailto:sps@stukuvm.dk

