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Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om 

vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ved mail af 29. juni 2022 

anmodet FGU Danmark at afgive høringssvar på høring over udkast til 

bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 

I forhold til forslaget om, at §12 genindføres, bakker FGU Danmark op om 

dette.   

I forhold til forslaget om præciseringer vedrørende indberetning af data 

om uddannelsespålæg bakker FGU Danmark op om dette. Det er 

afgørende, at der sker den relevante dataudveksling mellem kommune og 

uddannelsesinstitution, så eleverne får den nødvendige støtte i deres 

forløb.  

I forhold til forslaget om udvidelse af bestemmelsen om, hvornår en 

uddannelsesinstitution skal indberette risiko for frafald til Ungedatabasen, 

anser FGU Danmark det som en naturlig del af arbejdet med elevernes 

fremmøde og trivsel, at der indgås dialog med eleven om fravær ved 

bekymring for frafald. FGU Danmark bakker derfor op om forslaget.  

FGU Danmark bemærker i den forlængelse, at det er en stor udfordring, at 

FGU-institutionerne ikke har adgang til Ungedatabasen. Data udgør et 

vigtigt pædagogisk og ledelsesmæssigt redskab for institutionernes arbejde 

med at sikre de unges vej mod uddannelse og job. FGU Danmark opfordrer 

til, at FGU-institutionerne får adgang til databasen, så institutionerne dels 

kan følge data om fx fravær og frafald mv. på landsplan, dels følge med i, 

hvordan institutionens elever klarer sig efter forløbet på FGU. FGU-

reformen skal bidrage til et samlet forløb for de unge, og FGU bliver målt 

på, hvor godt eleverne klarer sig efter FGU. Derfor er der et behov for, at 

FGU-institutionerne kan følge med i udviklingen i forhold til at kunne 

forbedre og optimere deres indsatser. 

Derudover har FGU Danmark ikke nogen bemærkninger til høringen. 
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Tak for muligheden for at afgive høringssvar.  

 

Med venlig hilsen 

 

Lisa Goth 

Sekretariatschef i FGU Danmark 
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