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Baggrund 
 

FGU-institutionerne har pligt til at have en række oplysninger på deres hjemmesider, så 

offentligheden hurtigt kan orientere sig og vurdere kvaliteten af undervisningen på de enkelte 

institutioner og skoler. Det skal være muligt for elever, forældre, virksomheder m.fl. let at finde 

relevant information om indhold og kvalitet. 

Denne vejledning uddyber samlet kravene til de oplysninger, FGU-institutionerne skal have 

offentligt tilgængelige på internettet og indeholder konkrete eksempler på håndtering af kravene, 

som FGU-institutionerne kan anvende.  

Kravene til de oplysninger, som FGU-institutionerne skal have offentligt tilgængelige på 

internettet, er primært beskrevet i Lov om gennemsigtighed og åbenhed, men der er også 

bestemmelser herom i FGU-lovgivningen. Du finder links til de omfattede lovgivninger herunder: 

1. Lov om gennemsigtighed og åbenhed   

2. FGU indholdsloven   

3. FGU institutionsloven    

4. FGU indholdsbekendtgørelsen   

5. FGU institutionsbekendtgørelsen   

6. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser    

 

De enkelte lovkrav og henvisninger hertil er i vejledningen markeret i blå bokse.  

 

Opbygning 

Vejledningen er bygget op på følgende måde: 

Kapitel 1: Her kan du finde en kort tjekliste over, hvad den enkelte FGU-institution skal have 

liggende på sin hjemmeside. I tjeklisten findes også henvisninger til de love og regler, hvor kravet 

er beskrevet. 

Kapitel 2: Her kan du finde generelle anvisninger i forhold til formkrav og oplysninger på 

institutionens intranet.  

Kapitel 3: Her kan du finde lovbeskrivelsen af kravet til, hvad den enkelte FGU-institution skal have 

liggende på sin hjemmeside samt en kort udfoldet beskrivelse heraf. 

Kapitel 4: Her kan du finde input til og eksempler på, hvad der kan fremgå på institutionens 

hjemmeside i forhold til de enkelte krav. Dette er således forslag, som FGU-institutionen kan 

vælge at anvende.  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/810
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/606
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/604
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/479
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/478
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/41
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1. Hvilke oplysninger skal være offentligt tilgængelige på FGU-

institutionens hjemmeside? 
 

Nedenstående tjekliste giver et overblik over, hvad den enkelte FGU-institution skal have liggende 

på sin hjemmeside. I tjeklisten finder du også henvisninger til de love og regler, hvor kravet er 

beskrevet.   

Oplysning Kort beskrivelse Henvisning til lovgivning 

Institutionens 

vedtægter  

Institutionens vedtægt og datoen for vedtagelsen 

skal offentliggøres på institutionens hjemmeside 

Lov om institutioner for 

forberedende grunduddannelse § 

2, stk. 4. 

Informationer om 

andre 

rammeforhold på 

institutionen  

Institutionen skal sikre, at informationer om 

institutionen, som ikke er omfattet af Lov om 

gennemsigtighed og åbenhed er oplyst på 

institutionens hjemmeside på en lettilgængelig 

måde, fx 

• Bestyrelsens sammensætning 

• FGU-institutionens organisering 

Lov om institutioner for 

forberedende grunduddannelse § 

54. 

Pædagogisk 

udgangspunkt og 

praksis  

Institutionen skal oplyse om sit aktuelle 

værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt, 

herunder pædagogiske praksis og indsatsområder, 

fx 

• Værdigrundlag 

• Strategi 

• Pædagogisk og didaktisk grundlag 

• Særlige indsatser og forløb  

• Andet som institutionen finder væsentligt for at 

belyse kvaliteten af undervisningen 

Lov om gennemsigtighed og 

åbenhed i uddannelserne mv. § 2, 

stk. 1, nr. 2. 

Uddannelsesspor, 

almene fag, faglige 

temaer mv.  

Institutionen skal oplyse om institutionens aktuelle 

uddannelser, uddannelsernes mål, fagudbud og 

læseplaner mv., fx 

• Beskrivelse af de tre uddannelsesspor: almen 

grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse 

og erhvervsgrunduddannelse 

• FGU-institutionens og de enkelte skolers udbud 

af faglige temaer, værksteder og oplysninger om 

relevante fagbilag 

• For-institutionens og de enkelte skolers almene 

fag og oplysninger om relevante læreplaner, 

herunder niveauer for fagene. 

Lov om gennemsigtighed og 

åbenhed i uddannelserne mv. § 2, 

stk. 1, nr. 1.  
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Prøveformer, 

eksamensreglement 

mv.  

FGU-institutionen skal oplyse om fx: 

• Hvilke prøver og andre bedømmelser, der 

indgår i sporene 

• Prøveformer på institutionen i de enkelte fag og 

faglige temaer 

• Eksamensreglement for afholdelse af prøver 

Bekendtgørelse om prøver og 

eksamen i grundlæggende 

erhvervsrettede uddannelser § 3.  

Ordens- og 

samværsregler  

Institutionen skal offentliggøre sine ordens- og 

samværsregler 

Bekendtgørelse om forberedelse 

grunduddannelse § 16. 

Evaluering  Institutionen skal sikre, at gennemførte, aktuelle 

evalueringer af kvaliteten af institutionens 

undervisning er offentlig tilgængelige på 

institutionens hjemmeside. 

Lov om gennemsigtighed og 

åbenhed i uddannelserne mv. §2, 

stk. 1., nr. 5. 

Yderligere 

offentliggørelse  

Institutionen skal offentliggøre al anden 

information, som er væsentlig for belysning af 

kvaliteten af institutionens undervisning. 

Lov om gennemsigtighed og 

åbenhed i uddannelserne mv. § 2, 

stk.1, nr. 6.  

Nøgletal  Institutionen skal oplyse om elevers fuldførelsestid, 

fuldførelsesfrekvens/frafald, overgangsfrekvens til 

anden uddannelse og beskæftigelse samt karakter 

ved prøver på sin hjemmeside. 

Lov gennemsigtighed og åbenhed 

i uddannelserne mv. §2, stk. 1 nr. 

4 og § 2, stk. 2. 

Manglende sociale 

klausuler ved udbud  

I de tilfælde, hvor en FGU-institution ikke har 

anvendt en klausul om uddannelses- og 

praktikaftaler ved udbud og kontraktindgåelse, skal 

institutionen begrunde den manglende anvendelse 

af den sociale klausul på sin hjemmeside.  

Lov om institutioner for 

forberedende grunduddannelse § 

35.  

 

2. Generelle anvisninger  
 

2.1 Formkrav 

De oplysninger, som FGU-institutionerne lægger på deres hjemmesider, skal overordnet set leve 

op til nedenstående krav: 

• Oplysningerne skal være lette at finde, og det skal være overskueligt at orientere sig på 

hjemmesiden. Det betyder, at vigtig information ikke skal ligge gemt væk på hjemmesiden. 

• Det er muligt at bruge links til andre websider, når oplysninger gøres tilgængelige på 

institutionens hjemmeside. Når der anvendes links, skal disse løbende opdateres, og links 

bør føre direkte til de relevante oplysninger og ikke blot til en overordnet 

hjemmesideadresse, hvor brugeren selv må søge videre efter oplysningerne. 

• Oplysningerne skal være at finde på institutionens hjemmeside eller web-portal. 

Institutionen opfylder ikke oplysningskravene ved alene at meddele de krævede 

informationer via en Facebookside eller anden social platform. 
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• Institutionen må ikke have oplysninger på sin hjemmeside, der enten er ulovlige, fejlagtige, 

vildledelse eller som strider mod god markedsføringsskik.  

 

2.2 Oplysninger på institutionens intranet 

Hvis der linkes til institutionens intranet, skal det sikres, at: 

• Oplysningerne på intranettet kan tilgås af offentligheden uden brug af særligt password. 

• Eventuelle dokumenter/filer kan åbnes uden password. 

• Der kun gives adgang til de dele af intranettet, der ikke indeholder fortrolige oplysninger 

om elever eller medarbejdere.  

I det følgende kapitel præsenteres kravene til de oplysninger, som FGU-institutionerne skal have 

offentligt tilgængelige på internettet. 
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3 Oplysninger som FGU-institutionerne skal have sin deres hjemmeside 
 

I dette kapitel præsenteres kravene til de oplysninger, som FGU-institutionen skal have offentligt 

tilgængelige på sin hjemmeside. 

 

3.1 Institutionens vedtægter 

Det fremgår af FGU-institutionslovens § 2, stk. 4, at følgende skal fremgå af hjemmesiden:  

 

 
 

 

 

Som del af bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende 

grunduddannelse er vedlagt et bilag 1 med en bindende standardvedtægt, som FGU-

institutionerne skal anvende.  

Bemærk at vedtægten eller en vedtægtsændring tidsligt kan træde i kraft ved offentliggørelsen på 

hjemmesiden.  

 

3.2 Informationer om andre rammeforhold på institutionen 

Ifølge FGU-institutionslovens § 54 skal institutionen sikre, at informationer om institutionen, som 

ikke er omfattet af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. er oplyst på 

institutionens hjemmeside på en lettilgængelig måde.  

 

 

 

  

Det drejer sig fx om bestyrelsens sammensætning og FGU-institutionens organisering, men det er 

ikke specificeret i lovgivningen, hvilke oplysninger det konkret drejer sig om. Find eksempler på 

informationer og indhold, det kan være relevant at oplyse om på institutionens hjemmeside i 

afsnit 4.3. 

 

Institutionens vedtægt skal offentliggøres på institutionens hjemmeside sammen med datoerne 

for bestyrelsens vedtagelse, undervisningsministerens fastsættelse, jf. §5 stk. 1 eller 

godkendelse jf. §9 stk. 3, og datoen for offentliggørelsen på hjemmesiden. Vedtægten kan 

tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen.  

FGU institutionslovens § 2, stk. 4 

 

Institutionen skal sikre, at informationer om institutionen, som ikke er omfattet af lov om 

gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., er oplyst på institutionens hjemmeside på 

en lettilgængelig måde. 

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 54. 

 

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
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3.3 Dagsordener og referater af bestyrelsesmøder 

Som del af bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende 

grunduddannelse  er vedlagt et bilag 1 med en bindende standardvedtægt, som FGU-

institutionerne skal anvende. Af standardvedtægtens kapitel 4 §7 stk. 6 fremgår det, at 

dagsordener og referater af institutionens bestyrelsesmøder eller dele heraf skal offentliggøres på 

FGU-institutionens hjemmeside.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Pædagogisk udgangspunkt og praksis 

Det fremgår af Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelsernes §2 punkt 2, at 

institutionens hjemmeside skal indeholde oplysninger om institutionens pædagogiske 

udgangspunkt og praksis: 

 

 

 

 

 

 

For FGU-institutionen betyder det, at institutionen fx skal oplyse om følgende, hvis materialerne 

forefindes: 

• FGU-institutionens værdigrundlag 

• FGU-institutionens strategi 

• FGU-institutionens pædagogiske og didaktiske grundlag 

• Særlige indsatser og forløb på FGU-institutionen og de enkelte skoler. 

 

3.5 Uddannelsesspor, almene fag, faglige temaer mv.  

Kravet om offentliggørelse af informationer om FGU-institutionens uddannelsesspor, almene fag, 

faglige temaer mv. fremgår af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. §2 punkt 

1: 

Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt 

tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens 

bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori 

indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med 

offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det er på grund af 

sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrige findes nødvendigt.  

Kapitel 4, § 7, stk. 6 i standardvedtægten 

En skole eller uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, skal 

sikre, at følgende er oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens 

hjemmeside på internettet 

2) Skolens eller institutionens aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt, herunder 

pædagogisk praksis og indsatsområder.  

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne §2 punkt 2. 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1094
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FGU-institutionen skal derfor oplyse om følgende på sin hjemmeside: 

• De tre uddannelsesspor og basis: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse 

og erhvervsgrunduddannelse samt beskrivelser af sporene samt basis 

• FGU-institutionens og de enkelte skolers faglige temaer, værksteder og oplysninger om 

relevante fagbilag 

• FGU-institutionens og de enkelte skolers almene fag og oplysninger om relevante 

læreplaner, herunder niveauerne for fagene 

 

3.6 Prøveformer, eksamensreglement mv.  

Det fremgår af Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede 

uddannelsers §3, at institutionen skal offentliggøre sine prøver og prøveformer: 

I nedenstående boks fremgår de dele af §3, der har betydning for FGU. 

§3 Det påhviler uddannelsesinstitutionen i den lokale uddannelsesplan at fastsætte nærmere 
om følgende: 

1) Den enkelte uddannelse: 
a. Hvilke prøver og andre bedømmelser, der indgår i uddannelsen 
b. Antallet af prøver, herunder delprøver og udtræk af prøvefag, og vægtningen af 

de karakterer, der gives i de enkelte prøver 
c. Hvilke krav der stilles for udstedelse af beviser for afsluttet uddannelse. 

2) Den enkelte prøve: 
a. Opfyldelse af deltagelsespligt og aflevering af opgaver og projekter mv., der er en 

forudsætning for deltagelse i prøven hhv. eksaminationen 
b. Tilmelding, indstilling og eventuel afmelding til prøven, herunder ved sygdom 
c. Anvendelse af hjælpemidler 
d. Det anvendte sprog ved prøven 
e. Prøve former, herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere prøveformer. 
f. Hvilke mål og krav, der er væsentlige for prøven 
g. Prøvens eksaminationsgrundlag, som er det faglige stof eller materiale, der 

eksamineres ud fra. 
h. Prøvens bedømmelsesgrundlag, herunder hvilke produkter, processer eller 

præstationer der gøres til genstand for bedømmelsen og eventuel vægtning af 
forskellige delkarakterer. 

En skole eller uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, skal 

sikre, at følgende er oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens 

hjemmeside på internettet 

1) Skolens eller institutionen aktuelle uddannelser, uddannelsernes mål, fagudbud og 

læseplaner mv. 

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. §2 punkt 1. 
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i. Prøvens bedømmelseskriterier, som med udgangspunkt i 
bedømmelsesgrundlaget skal beskrive, hvad der lægges vægt på ved vurderingen 
af eksaminandens præstation. 

j. Hvorvidt præsentationens skal vurderes efter 7-trins-skalaen eller med en anden 
form for bedømmelse. 

3) Et eksamensreglement om afholdelse af prøver, der indeholder reglerne for og 
oplysninger om: 

a. Rammer for tilmelding, indstilling og eventuel afmelding til prøven, herunder ved 
sygdom 

b. Særlige prøvevilkår 
c. Brug af egne og andres arbejder 
d. Uregelmæssigheder 
e. Klager 
f. Identifikation af eksaminanderne 

Stk. 4. Det påhviler institutionen at orientere eksaminanderne og de øvrige medvirkende ved 
prøver om prøvereglerne og om det i henhold til stk. 1 fastsatte i undervisningsplanen. Reglerne 
skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.  
 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser § 3.  

 

FGU-institutionen skal dermed fx oplyse om følgende på sin hjemmeside: 

• Hvilke prøver og andre bedømmelser, der indgår i uddannelsessporene 

• Hvilke krav der stilles for udstedelse af beviser for afsluttet uddannelse 

• Et eksamensreglement om afholdelse af prøver. Reglementet skal bl.a. indeholde rammer 

for tilmelding, særlige prøvevilkår, brug af egne og andre arbejde, uregelmæssigheder, 

klager mv.  

I forhold til hver enkelt prøve skal institutionen beskrive de trufne beslutninger om planlægning og 

gennemførsel af prøverne, herunder fx prøveform, bedømmelseskriterier, eksaminationsgrundlag 

og bedømmelsesgrundlag.  

 

3.7 Ordens- og samværsregler 

Følgende fremgår af §16 i bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse: 

 

 

FGU-institutionen fastsætter sine ordens- og samværsregler efter høring af elevrådet og på 

baggrund af mindst én behandling på et møde i institutionens bestyrelse.  

 

Institutionen fastsætter sine ordens- og samværsregler efter høring af elevrådet og på 

baggrund af mindst én behandling på et møde i institutionens bestyrelse. Institutionen 

offentliggør sine ordens- og samværsregler på sin hjemmeside på en lettilgængelig måde.  

Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse § 16.  
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3.8 Evaluering 

Det fremgår af Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. §2 stk. 1 nr. 5, at 

institutionen skal informere om aktuelle evalueringer på institutionens hjemmeside: 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Yderligere offentliggørelse 

Kravet om offentliggørelse af yderligere information på FGU-institutionens hjemmeside fremgår af 

lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. § 2 stk. 1, nr. 6: 

 

 

 

 

 

 

Det er op til den enkelte institution at foretage et skøn af, hvad der er relevant og væsentligt at 

offentliggøre i relation til institutionen.   

 

3.10 Nøgletal 

Det fremgår af § 2 stk. 1 nr. 3 og 4 og § 2 stk. 2, at institutionen skal oplyse om institutionens 

nøgletal: 

 

 

 

 

 

 

En skole eller uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, skal 

sikre, at følgende er oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens 

hjemmeside på internettet: 

5) Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles eller institutions undervisning, 

bortset fra oplysninger om en enkelt lærers undervisning og evalueringer, hvor alene skolens 

ansatte har medvirket.  

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. §2 stk. 1 nr. 5.  

En skole eller en uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, skal 

sikre, at følgende er oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens 

hjemmeside på internettet: 

6) Andet, som skolen eller institutionen finder væsentligt for belysning af kvaliteten af skolens 

eller institutionens undervisning.  

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. § 2, stk. 1, nr. 6 
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FGU-institutionen skal dermed oplyse følgende på hjemmesiden: 

• Elevernes fuldførelsestid (den gennemsnitlige varighed af elevforløb uanset afgangsårsag) 

• Fuldførelsesfrekvens/frafald 

• Overgangsfrekvens til anden uddannelse 

• Overgangsfrekvens til beskæftigelse 

• Karaktergennemsnit ved prøver  

Loven bestemmer, at institutionen skal anvende centrale databaser, der stilles til rådighed af 

vedkommende minister. Tallene skal således også først offentliggøres, når de forefindes i en 

central database. 

Tallene kan hentes fra Styrelsen for IT og Lærings (STIL) Data Warehouse på 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/fgu.aspx.  

OBS: Der er pr. maj 2021 kun offentliggjort data om tilgangstal og fravær på FGU, mens den øvrige 

data forventes offentliggjort løbende i 2021. Institutionen har selv ansvaret for at fremfinde sine 

egne relevante nøgletal og uploade disse på egen hjemmeside, når tallene er offentliggjort i Data 

Warehouse.  

 

En skole eller en uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, skal 

sikre, at følgende er oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens 

hjemmeside på internettet: 

3) Skolens eller institutionens karaktergivning.  

4) Elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til 

anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse. Skolerne eller institutionerne 

anvender centrale databaser, der stilles til rådighed af vedkommende minister, medmindre 

denne bestemmer andet.  

De oplysninger, som skal gives efter stk. 1, nr. 3, omfatter gennemsnit af karakterer for elevers 

og studerendes præstationer, afgivet efter lovgivningen om de pågældende uddannelser, 

uddannelsestrin og fag, således at der gives oplysning om afsluttende karakterer samt andre 

karakterer, i det omfang der har medvirket eksternt censur ved bedømmelsen. Ved tilsvarende 

bedømmelse, hvor der er anvendt bedømmelsen bestået/ikke bestået eller lignende udtryk, 

skal der gives en sammenfatning, der oplyser den procentdel af elever eller studerende, der har 

opnået den bedømmelse, hvormed præstationen er anerkendt. Oplysningerne skal være 

tilgængelige, når bedømmelsesresultaterne foreligger. Antallet af enkeltvurderinger, som 

indgår i et gennemsnit eller en procentdel, skal oplyses. Gennemsnit eller procentdel skal ikke 

angives for grupper med mindre end tre deltagere eller for elever i skoler på det 

specialpædagogiske område eller under regionsrådene eller tilsvarende specialklasser. 

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne § 2 stk. 1 nr. 3 og 4 og § 2 stk. 2 

 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/fgu.aspx
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3.11 Manglende sociale klausuler ved udbud 

Det fremgår af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse §35, at institutionen skal 

oplyse om manglende sociale klausuler ved udbud på sin hjemmeside: 

 

 

 

 

Bestemmelsen er hermed, at institutionen skal anvende et ”følg-eller-forklar princip”, dvs. enten 

skal institutionen anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud 

eller forklare, hvorfor institutionen ikke gør det. En social klausul om uddannelses- og 

praktikaftaler er et krav i et udbud om, at den leverandør, der vinder opgaven, skal påtage sig at 

ansætte en eller flere elever eller overflytte allerede ansatte elever hos leverandøren til brug for 

udførelse af kontrakten.  

”Følg-eller-forklar-princippet” gælder for alle kontrakter, der falder ind under afgrænsningen 

relevante udbud. Relevante udbud er afgrænset til bygge- og anlægskontrakter og 

tjenesteydelseskontrakter som udføres i Danmark og opfylder nedenstående krav: 

• Bygge- og anlægskontrakter, som har en varighed af mindst 6 måneder samt en 

kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. moms og/eller minimum lønsum på 4 mio. kr. 

• Tjenesteydelseskontrakter som har en varighed af mindst 6 måneder samt en 

kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. og/eller minimum lønsum på 4 mio. kr. 

Derudover skal tjenesteydelseskontrakter indeholde et driftselement. Som eksempel hertil 

kan nævnes rengøringsydelseskontrakter og kantinedrift.  

Du kan læse mere i denne vejledning om sociale klausuler i udbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutioner anvender ved udbud og efterfølgende kontraktindgåelser klausuler om 

uddannelses- og praktikaftaler eller offentliggør senest ved kontraktindgåelsen på 

institutionens hjemmeside sin begrundelse for at undlade dette.  

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 35 

https://www.kfst.dk/media/53506/vejledning-om-sociale-klausuler-i-udbud.pdf
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4 Input og eksempler på håndtering af kravene samt forslag til 

placering på hjemmeside 
 

I dette kapitel kan du finde input og eksempler på, hvordan de forskellige krav til indhold på FGU-

institutionernes hjemmesider kan håndteres. De forskellige input og eksempler er inspiration, som 

FGU-institutionen kan vælge at gøre brug af.  

 

4.1 Hjemmesidens opbygning og indhold på forsiden 

Nedenstående er et forslag til en opbygning af FGU-institutionens hjemmeside. 

Faneblade og undersider 

Elev/elever/elevinfo Spor/uddannelser Faglige temaer* Om os/Om FGU xx Kontakt 

Optagelse/Hvordan 
bliver jeg elev? 

AGU Byg, bolig og 
anlæg 

Organisation  

Besøg os PGU Handel og 
kundeservice 

Bestyrelse 

• Referater 

• Forretningsorden 

 

Skoleydelse EGU Industri Vedtægter  

Mødetider/ferieplan Basis Jordbrug, skovbrug 
og medier 

Ansatte  

Ungdomskort (STU) Mad og ernæring Samarbejdspartnere  

Ordens- og 
samværsregler/ 
elevhåndbog 

 Miljø og genbrug Nøgletal  

  Motor og mekanik Jobs/ledige stillinger  

  Musisk og 
kunstnerisk 
produktion 

Privatlivspolitik  

  Omsorg og 
sundhed 

  

  Service og 
transport 

  

  Turisme, kultur og 
fritid 

  

*Justeres efter de udbudte faglige temaer på den enkelte FGU-institution. 

Informationer på forsiden af hjemmesiden 

Forsiden kan indeholde: 

• FGU-institutionens logo  

• Billeder/video med elever 

• Seneste nyt/nyheder 

• Kort præsentation af FGU og FGU-institutionen 



16 
 

• Kort præsentation af de tre spor med link til yderligere information 

 

Bundfane 

Bundfanen kan indeholde: 

• Kontaktoplysninger på FGU-institutionen, herunder navn, adresse, hovedmail, 

hovedtelefonnummer, CVR-nummer, EAN-nummer, træffetid mv.  

• Kontaktoplysninger på FGU-institutionens skoler, herunder navn, adresse, hovedmail og 

hovednummer 

• Link til institutionens sociale medier 

 

4.2 Placering af institutionens vedtægter 

FGU-institutionernes vedtægter bør placeres som pdf på hjemmesiden.  

Brugeren bør kunne finde stien til vedtægten på en nem måde fra forsiden af institutionens 

hjemmeside. Det anbefales derfor, at der linkes direkte til vedtægten fra forsiden, fx via en fane 

”Om FGU xx” eller ”Om os”. Herunder er eksempler på placering af vedtægter på to FGU-

institutioners hjemmesider.  

Eksempel 1 

 

Eksempel 2 
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Alternativt kan vedtægten placeres på samme side som eller i forbindelse med beskrivelse af FGU-

institutionens bestyrelse. Se nedenstående eksempel.  

 

Eksempel 3 

 

 

4.3 Eksempler på informationer om andre rammeforhold på institutionen og placering heraf  

Det fremgår af FGU-institutionsloven, at institutionen skal offentliggøre informationer om andre 

rammeforhold på institutionen. Det er således ikke specificeret i lovgivningen, hvilke oplysninger 

det konkret drejer sig om og det er dermed op til den enkelte institution at vurdere, hvad der er 

relevant og væsentligt at oplyse om på hjemmesiden i relation til den enkelte institution udover 

det, der er angivet i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv.  

Nedenfor er eksempler på rammeforhold, som FGU-institutionen kan oplyse om på hjemmesiden:  

• Bestyrelsens sammensætning 

• FGU-institutionens organisering (organisationsdiagram) 

• Ledelsens sammensætning 

• Medarbejdere 

• Forretningsorden 

• Referater af bestyrelsesmøder (krav om dette i standardvedtægten) 

• Skoler og udbudssteder 

• Kontaktoplysninger 

• Oplysninger om måltid 

• Information om skoleydelse 

• Information om ungdomskort 



18 
 

• Reglerne for optagelse 

• Evt. lovgrundlaget for FGU 

• Ferieperioder 

• Privatlivspolitik 

I de følgende afsnit findes input i forhold til de ovennævnte rammeforhold samt hvor på 

hjemmesiden, de enkelte informationer kan placeres.  

 

Bestyrelsens sammensætning 

FGU-institutionens hjemmeside skal indeholde oplysninger om bestyrelsens sammensætning.  

Det anbefales, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenteres med navn, billede, hvem 

medlemmet er udpeget af (kommune, arbejdsgiver, arbejdstager, erhvervsrettede uddannelser, 

medarbejderrepræsentant og elevrepræsentant), hvem der er formand og næstformand samt 

kontaktoplysninger. Det bør herudover angives, hvilke medlemmer, der er stemmeberettigede og 

hvilke, der ikke er.  

 

    
[Navn] [Navn] Navn Navn 

[Formand] [Evt. næstformand]   

[Udpeget af] [Udpeget af] [Udpeget af] [Udpeget af] 

[Mail] [Mail] [Mail] [Mail] 

   [Uden stemmeret] 

 

Informationerne om bestyrelsens sammensætning kan placeres i forbindelse med øvrig 

information om FGU-institutionen, fx via en fane ”Om FGU xx” eller ”Om os”.  

 

FGU-institutionens organisering 

Udover bestyrelsens sammensætning bør FGU-institutionens hjemmeside indeholde oplysninger 

om FGU-institutionens organisering, fx organisationsdiagram, informationer om ledelsen og 

medarbejdere, evt. samarbejdsudvalg mv.  
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Organisationsdiagram 

Det anbefales, at FGU-institutionen udarbejder et samlet organisationsdiagram for hele 

institutionen til hjemmesiden med centrale informationer om institutionens organisering, da dette 

giver et nemt og samlet overblik over institutionen. Herunder er indsat eksempler på 

organisationsdiagrammer for to FGU-institutioner. 

Eksempel 1 

 

Eksempel 2 

 

[Navn] 

[Navn] 
[Navn] [Navn] [Navn] 
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Informationerne kan placeres i forbindelse med øvrig information om FGU-institutionen, fx via en 

fane ”Om FGU xx” eller ”Om os”.  

Overblik over ledelsen og medarbejdere 

I den forlængelse bør FGU-institutionens hjemmeside indeholder overblik over og 

kontaktoplysninger på institutionens ledelse og sekretariat. Dette understøtter, at brugeren nemt 

kan finde kontaktoplysninger og komme i kontakt med den rette leder eller medarbejder alt efter, 

hvad brugerens henvendelse drejer sig om. 

FGU-institutionens hjemmeside kan også indeholde kontaktoplysninger på FGU-institutionens 

vejledere så elever, forældre, kommunale vejledere eller andre nemt kan komme i kontakt med 

den rette vejleder. 

I den forlængelse kan FGU-institutionen overveje, om hjemmesiden bør indeholde information og 

kontaktoplysninger på de enkelte medarbejdere, særligt med hensyn til elever og forældre.  

Informationerne kan placeres i forbindelse med øvrig information om FGU-institutionen, fx via en 

fane ”Om FGU xx”, ”Om os” eller ”Kontakt”. 

Forretningsorden 

Jf. FGU-institutionsloven fastsætter FGU-institutionens bestyrelse en forretningsorden for sit virke. 

Forretningsordenen kan gøres tilgængelig på institutionens hjemmeside.  

Forretningsordenen kan placeres i forbindelse med FGU-institutionens vedtægter og/eller 

præsentation af bestyrelsen.   

Dagsordener og referater af bestyrelsesmøder  

Dagsordener og referater af institutionens bestyrelsesmøder eller dele heraf skal offentliggøres på 

FGU-institutionens hjemmeside. Det fremgår af standardvedtægtens kapitel 4 §7 stk. 6: 

 

 

 

 

 

 

 

FGU-institutionens dagsordener og referater af bestyrelsesmøder kan placeres i forbindelse med 

FGU-institutionens vedtægter og/eller informationer om bestyrelses sammensætning.  

Skoler og udbudssteder 

FGU-institutionens hjemmeside skal indeholde information om den enkelte institution og 

institutionens skoler og udbudssteder, herunder adresse og kontaktoplysninger.  

Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt 

tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens 

bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, 

hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende 

forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, 

hvis det er på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrige findes 

nødvendigt.  

Kapitel 4, § 7, stk. 6 i standardvedtægten 
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Informationerne bør som minimum fremgår af forsiden på institutionens hjemmeside. 

Øvrige kontaktoplysninger 

FGU-institutionens hjemmeside skal indeholde øvrige kontaktoplysninger om institutionen, 

herunder institutionens hovedtelefonnummer og – mailadresse, CVR-nummer, EAN-nummer, 

sikker post og eventuelle telefon- og åbningstider.  

Derudover bør institutionens hjemmeside indeholde links til institutionens sociale medier.  

Disse informationer bør fremgå på forsiden af institutionens hjemmeside, fx i bunden af 

hjemmesiden.  

Hjemmesiden bør desuden indeholde information om eventuelt udbud af STU på FGU-

institutionen. 

Oplysninger om måltid 

FGU-institutionens hjemmeside bør indeholde information om servering af måltider og 

madordninger på institutionens skoler og afdelinger. Følgende bør i den forlængelse angives 

tydeligt: 

• Hvilke måltider, der er gratis for eleven 

• Pris for madordning 

• At det er frivilligt for eleven at være med i en madordning/ at eleven kan framelde sig 

madordningen 

• At eleven kan deltage i fællesspisning med egen mad 

Disse informationer kan fx placeres på en side med informationer målrettet elever.  

Information om skoleydelse 

FGU-institutionens hjemmeside bør indeholde information om skoleydelse til hhv. 

• Unge under 18 år 

• Unge over 18 år, hjemmeboende 

• Unge over 18 år, udeboende 

• Forsørgertillæg, ikke-enlig forsørger 

• Forsørgertillæg, enlig forsørger 

Taksterne for skoleydelse fastsættes i finansloven og kan findes i Børne- og 

Undervisningsministeriets årlige takstkatalog, som kan findes her. 

Informationer kan fx placeres på en side med informationer målrettet elever.   

Information om Ungdomskort 

FGU-institutionens hjemmeside bør indeholde information om elevernes adgang til ungdomskort.  

Betingelserne for at få og bruge ungdomskort er de samme for FGU som for ungdomsuddannelser 

og kan findes her.  

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog
https://www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/betingelser/
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EGU-elever kan også få et ungdomskort, når de er i skoleforløb eller er i virksomhedspraktik på 

FGU-institutionen, men ikke under lønnet praktik i en virksomhed, da de vil have status som 

lønmodtagere. Som følge heraf er de under lønnet praktik omfattet af de almindelige 

skattemæssige regler om kørselsfradrag.  

Fleksibel ordning 

FGU-elever kan under den såkaldte fleksible ordning få rabat på offentlig transport ved korte og 

vekslende forløb. Rabatten gives på offentlig transport mellem bopæl og skole via fleksibel 

ordning, når eleven deltager i korte eller vekslende forløb og har et umiddelbart behov for hjælp 

til transport, hvor der ikke kan anvendes ungdomskort. Den fleksible ordning består i, at eleven for 

eksempel kan rejse med rejsekort til offentlig transport, når eleven er i kombinationsforløb eller 

erhvervstræning. Der kan læses mere om fleksibel ordning kan findes her.  

Disse informationer kan fx placeres på en side med informationer målrettet elever.  

Ferieperioder 

FGU-institutionens hjemmeside bør indeholde information om ferieperioder og andre vigtige 

datoer, fx helligdage mv.  

Disse informationer kan fx placeres på en side med informationer målrettet elever. Hvis 

institutionen har en side med diverse praktiske oplysninger, kan informationerne fx fremgå heraf.  

Information om adgang til FGU 

FGU-institutionens hjemmeside bør indeholde information om, hvordan elever kommer på FGU. 

Denne information er både relevant for mulige elever på FGU samt vejlederne i den kommunale 

ungeindsats. Institutionen kan derfor overveje, om informationen skal fremgå af forskellige sider 

på hjemmesiden, hvor informationen er målrettet de forskellige målgrupper.   

Informationen om optagelse bør omfatte beskrivelse af: 

• Procedure for målgruppevurdering, herunder kontakt til den unges kommunale vejleder 

• Mulighed for rundvisning 

• Afsøgningsforløb 

• Uddannelsesplan 

• Evt. information om elevens første skoledag 

• Hvordan den unge kommer i kontakt til den kommunale vejleder  

• Kontakt mellem den kommunale vejleder og FGU-institutionen.  

Informationerne kan fx placeres på en side med informationer målrettet elever og vejledere.  

Lovgrundlaget for FGU 

FGU-institutionens hjemmeside kan også indeholde information om baggrunden for FGU, 

herunder lovgrundlaget og andet materiale, der præsenterer FGU.  

Lovgrundlaget bag FGU kan findes via nedenstående links: 

• Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse  

https://www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/anden-transportrabat/fleksibel-ordning-ungdomsuddannelser/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/604
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• Lov om forberedende grunduddannelse 

• Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse 

• Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse 

• Aftale om bedre veje til uddannelse og job  

Tværgående love og bekendtgørelser 

• Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år 

Yderligere lovgivning i relation til FGU kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets 

hjemmeside her.  

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet forskellige materialer, der præsenterer FGU og 

delelementer heraf til forskellige målgrupper. Nedenfor findes links til forskellige materialer, som 

FGU-institutionen kan lægge på hjemmesiden: 

Materiale Målgruppe Link 

Video (speed drawing) 
om FGU 

Alle https://www.youtube.com/watch?v=tngDJuSXEUM  

Pjece: Rundt om 
forberedende 
grunduddannelse 

Kommunale 
vejledere  

https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190130-
rundt-om-den-forberedende-grunduddannelse  

Pjece: Din vej til 
uddannelse og job 

Elever https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190130-
din-vej-til-uddannelse-og-job---forberedende-
grunduddannelse  

 

Der kan fx linkes til lovgrundlaget for FGU på en side, der præsenterer FGU som uddannelse. 

Privatlivspolitik 

FGU-institutionens hjemmeside skal indeholde en privatlivspolitik. FGU Danmark har udarbejdet 

en privatlivspolitik, som alle FGU-institutionerne kan anvende. Privatlivspolitikken er delt med alle 

FGU-institutioner via Microsoft Teams. Privatlivspolitikken kan fremsendes via mail ved 

henvendelse til FGU Danmarks sekretariat på fgu@fgu.dk.   

Det anbefales, at privatlivspolitikken placeres i sammenhæng med øvrig præsentation af FGU-

institutionen på hjemmesiden, fx via en fane ”Om FGU xx” eller ”Om os”. 

Nyttige links 

FGU-institutionens hjemmeside kan indeholde en side med nyttige links, fx: 

• Din vej til uddannelse og job 

• Rundt om forberedende grunduddannelse  

• Love og regler  

• Forberedende grunduddannelse  

• Didaktiske principper 

• Læreplaner og fagbilag 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/606
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/478
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/606
https://www.regeringen.dk/media/4282/171013-aftale-om-bedre-veje-til-uddannelse-og-job-justeret.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1301
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/love-og-regler
https://www.youtube.com/watch?v=tngDJuSXEUM
https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190130-rundt-om-den-forberedende-grunduddannelse
https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190130-rundt-om-den-forberedende-grunduddannelse
https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190130-din-vej-til-uddannelse-og-job---forberedende-grunduddannelse
https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190130-din-vej-til-uddannelse-og-job---forberedende-grunduddannelse
https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190130-din-vej-til-uddannelse-og-job---forberedende-grunduddannelse
mailto:fgu@fgu.dk
https://www.fguskolen.dk/wp-content/uploads/2020/05/Din-vej-til-uddannelse-og-job.pdf
https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190130-rundt-om-den-forberedende-grunduddannelse
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/love-og-regler
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse
https://emu.dk/fgu/dansk/didaktiske-principper
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/undervisning-og-laeringsmiljoe/laererplaner-og-fagbilag
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• SPS når du er elev på den forberedende grunduddannelse 

• Ordblindhed 

• Prøveformer og eksamen 

• Ydelser på FGU 

• FGU Danmark 

• Modstrøm 

• Link til FGU-institutionens samarbejdskommuner           
 

4.4. Eksempler på informationer om pædagogisk udgangspunkt og praksis samt placering heraf  

Kravet om offentliggørelse af informationer om institutionens pædagogiske udgangspunkt og 

praksis betyder, at institutionen fx skal oplyse om følgende, hvis materialerne forefindes: 

• FGU-institutionens værdigrundlag 

• FGU-institutionens strategi 

• FGU-institutionens pædagogiske og didaktiske grundlag 

• Særlige indsatser og forløb på FGU-institutionen og de enkelte skoler. 

 

FGU-institutionens værdigrundlag 

FGU-institutionens værdigrundlag kan indeholde beskrivelser af institutionens mission, vision og 

værdier, som overordnet set handler om: 

• Mission: Hvorfor eksisterer FGU-institutionen? Svaret på, hvad det er, FGU-institutionen 

gør  

• Vision: Hvad vil FGU-institutionen gerne være? Svaret på hvorhen 

• Værdier: Hvad tror FGU-institutionen på? Svaret på hvordan 

Missionen udtrykker med få ord FGU-institutionens formål, dvs. hvorfor institutionen gør som den 

gør og for hvem. Missionen kan derfor med fordel tage afsæt i formålsbeskrivelsen for FGU, som 

fremgår af Lov om forberedende grunduddannelse Kapitel 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. Forberedende grunduddannelse skal give eleven viden, kundskaber, færdigheder, 

afklaring og motivation til primært at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt 

opnå ufaglært beskæftigelse. 

§ 2. Forberedende grunduddannelse skal gennemføres i et inkluderende læringsmiljø, hvor 

undervisningen bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og har til formål at bidrage til at 

1) Styrke elevens selvstændighed og faglige, personlige og sociale udvikling og 

kompetencer, 

2) Styrke elevens samfundsengagement, demokratiske dannelse og kompetencer til aktiv 

deltagelse i demokratiet og samfundslivet som ligeværdig borger i et demokratisk 

fællesskab 

3) Give eleven erfaringer med samarbejde og arbejdsforholdene på en arbejdsplads og 

kendskab til rettigheder og pligter i arbejdslivet og 

4) Fremme elevens mulighed for social mobilitet og for at udvikle sit potentiale fuldt ud. 

https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-naar-du-er-elev-paa-den-forberedende-grunduddannelse-fgu
https://emu.dk/fgu/saerlige-elevgrupper/ordblindhed?b=t435-t769
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/proever-og-eksamen
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/om-forberedende-grunduddannelse/ydelser
https://fgu.dk/
https://viermodstrøm.dk/
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Herunder er eksempler på missioner for forskellige FGU-institutioner: 

• FGU-institutionen tilbyder unge under 25 år viden, kompetencer og færdigheder, som 

bidrager til, at den unge udvikler sig personligt, fagligt og socialt, og bliver i stand til at 

gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå beskæftigelse inden for et fagområde, der 

passer til den unges ønsker og forudsætninger.  

• FGU-institutionen skal gennem arbejde med personlige, sociale og faglige kompetencer 

give unge mennesker viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til primært 

at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå beskæftigelse. 

• Kerneopgaven for FGU-institutionen er at opbygge et uddannelsestilbud, hvor unge opnår 

indsigt, viden og motivation, der giver dem mod og evne til at komme videre med deres 

uddannelse og arbejdsliv.  

• Missionen er, at de unge bliver socialt robuste, fagligt stærke og dermed uddannelses- og 

arbejdsmarkedsparate. Vores unge rustes til uddannelse og arbejde.  

Visionen er en kort og præcis formulering af, hvor I ønsker, at FGU-institutionen bevæger sig hen, 

og beskriver dermed det ønskede fremtidige billede af institutionen. Visionen skal være realistisk, 

troværdig og attraktiv.  

Herunder er eksempler på visioner for forskellige FGU-institutioner: 

• FGU-institutionen er det mest attraktive valg for de unge i målgruppen, for 

samarbejdspartnere og for medarbejdere. 

• FGU-institutionen stræber efter, at alle unge, uanset baggrund, lever et meningsfyldt 

voksenliv. 

• FGU-institutionen indtager i et samarbejde med kommuner, erhvervsliv og organisationer 

en afgørende rolle for unge, som har brug for en 3. vej mod uddannelse og job. 

• FGU-institutionen er et fællesskab med høj faglighed og kærlige benspænd, hvor vi 

sammen er undersøgende på din vej til job og uddannelse i et meningsfuldt liv. Vi er vært 

for din fremtid.  

Værdierne beskriver det FGU-institutionen er, det institutionen står for og måden institutionen 

arbejder på og er derigennem den måde institutionen opfattes på, både inden uden for 

institutionen.  

Herunder er eksempler på værdier for FGU-institutioner 

• På FGU-institutionen oplever du, at alle kan noget, alle er noget og alle bliver til nogen. 

FGU-institutionen giver Flere Glade Unge, der sammen skaber sig en Fremtid Gennem 

Uddannelse. Det gør vi gennem en ambitiøs og kompetent organisation, forpligtende 

samarbejder, en målrettet uddannelse og rummelige, eksperimenterende og målrettede 

læringsmiljøer.  

• Nysgerrighed 

• Ligeværdige og respektfulde relationer 

• Ansvar for fællesskabet 
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• Faglighed som et middel til at opnå målene 

• Troværdighed 

• Gør os umage 

• Samarbejdende 

• Resultatskabende  

• Anerkendelse 

• Værdighed 

• Rummelighed 

• Engagement 

• Respekt 

• Tillid 

 

FGU-institutionens strategi 

FGU-institutionens strategi tager afsæt i institutionens mission, vision og værdier. Strategien er 

den overordnede og langsigtede beskrivelse af, hvordan institutionen arbejder sig i retning af det 

fremtidige scenarie, som institutionens vision beskriver.  

 

FGU-institutionens pædagogiske og didaktiske grundlag 

Det fremgår af den politiske aftale bag FGU, at målet er, at hver skole skal basere sit virke på et 

fælles pædagogisk, didaktisk grundlag, så eleverne møder en tryg og fælles læringskultur i hele 

organisationen.  

FGU-institutionens pædagogisk-didaktiske grundlag danner dermed grundlag for det daglige 

pædagogiske arbejde og for indsatsområderne i institutionen.  

I den forlængelse skal undervisningen og dagligdagen på FGU være kendetegnet ved 15 didaktiske 

principper, som indgår som del af bekendtgørelsen om forberedende grunduddannelse. Du kan 

finde et overblik over de 15 didaktiske principper her samt en vejledning, der giver inspiration og 

konkrete forslag til arbejdet med principperne her.   

FGU-institutionens pædagogisk-didaktiske grundlag bør tage afsæt i de 15 didaktiske principper. 

Herunder er eksempler på pædagogisk-didaktiske grundlag for FGU-institutioner: 

Eksempel 1 

Grundsyn Elevperspektiv 

Anerkendelse 
Vi har en anerkendende tilgang til vores pædagogiske og 

didaktiske arbejde 

Vi ser den enkelte elev i fællesskabet 

Vi ser, at alle elever har ressourcer og har et ønske om at 

lykkes i livet – både fagligt, personligt og socialt 

På FGU-institutionen oplever du at blive set, hørt og 

forstået 

På FGU-institutionen oplever du at føle dig mødt og 

anerkendt som deltager og bidrager i fællesskaber 

På FGU-institutionen møder du engagerede og fagligt 

dygtige medarbejdere 

https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Didaktiske%20pricipper.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Vejledning%20til%20de%2015%20didaktiske%20principper%20for%20FGU.pdf
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Vi skaber betingelser for, at elever kan bidrage til 
fællesskabet 

På FGU-institutionen bliver du mødt med fokus på dine 
ressourcer og din vilje til at ville dygtiggøre og danne dig 

Relationsarbejde 

Relationsarbejde er en af de grundsten, vi driver skole på 

Det er os medarbejdere, der har ansvaret for at skabe 

betingelser for, at elever kan udvikle sig fagligt, personligt og 

socialt 

Vi ved, at relationer og meningsfyldte læringsaktiviteter 

fastholder elever i deres læring og dannelse 

Vi handler ved at vise maksimal tillid og stille maksimale krav 
til den enkelte elev med afsæt i den enkelte elevs 
forudsætninger 

På FGU-institutionen oplever du, at det du deltager i er 

menings- og betydningsfuldt 

På FGU-institutionen deltager du i betydningsfulde 

relationer – både til andre elever og til medarbejdere 

På FGU-institutionen deltager du i strukturerede og 

udviklende læringsmiljøer 

På FGU-institutionen møder vi dig med maksimal tillid og 
maksimale krav med udgangspunkt i dine forudsætninger 

Inkluderende pædagogik 

Vi bedriver inkluderende pædagogik, hvor trivsel, læring og 
deltagelse er indbyrdes afhængige af hinanden 

På FGU-institutionen er vi sammen om din læring og 

udvikling fagligt, personligt og socialt 

På FGU-institutionen lærer du at lære, trives og udvikle 
dig gennem deltagelse i fællesskaber og i samarbejde med 
andre elever og medarbejdere 

Maksimal faglig kvalitet 
Vi er engagerede og fagligt kompetence medarbejdere, som 
hele tiden arbejder med at udvikle vores pædagogik og 
didaktik og vores fælles sprog 
 
Vi reflekterer både selv og sammen for kontinuerligt at 
forfine og udvikle kvaliteten i det faglige arbejde. 
 
Vi samarbejder med hinanden om at skabe maksimal faglig 
kvalitet 
 
Vi handler ved at vise maksimal tillid og stille maksimale krav 
til den enkelte elev med afsæt i den enkelte elevs 
forudsætninger 
 
 

På FGU-institutionen er du med til at sætte mål for 
undervisningen og du følger selv med i, hvordan det går 
med at blive dygtigere 
 
På FGU-institutionen får du undervisning med 
udgangspunkt i dine forudsætninger og du får hjælp, hvis 
du er i vanskeligheder 
 
På FGU-institutionen arbejder du i den almene og faglige 
undervisning med konkrete opgaver fra fritidsliv, 
arbejdsliv, samfundsliv og uddannelsesliv, fordi det, du 
lærer, skal du kunne bruge 
 
På FGU-institutionen møder vi dig med maksimal tillid og 
maksimale krav med udgangspunkt i dine forudsætninger 
fagligt, personligt og socialt 

 

Eksempel 2 

Helhedssyn i uddannelsesarbejdet: 
Uddannelsen tilrettelægges så der bliver gode muligheder for udvikling af faglige kompetencer gennem tilrettelagt og 
differentieret undervisning, samt projekter og tværgående samarbejde. Elevernes Personlige Kompetence har vægt på 
handlekompetence, social kompetence og samarbejdskompetence – kompetencer der efterlyses af erhvervslivet og er 
brugbare på uddannelser. På denne måde skaber vi rammerne om varige og holdbare læreprocesser hos de unge. Vi 
møder eleverne med accept og anerkendelse og alle elever bliver set og hørt. 
 
Det gør vi ved at: 

• Gennem etablering af et trygt og rart sted at være, hvor alle bidrager til fællesskabet. 

• Gennem anerkendelse og værdighed som grundlæggende værdi. 

• Gennem opbygning af tætte relationer mellem lærere og elever og eleverne imellem. 
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Helhedsorienteret undervisning er en tilgang til at udvikle undervisningsforløb, hvor lærerne samarbejder om autentiske 
forløb, der skaber engagement og læring hos eleverne. Helhedsorienteret undervisning er et af de didaktiske principper 
for FGU. Tilgangen hænger tæt sammen med den praksisbaserede tilgang til læring og uddannelsens fokus på at skabe et 
inkluderende læringsmiljø. 
 
Inspirerende læringsmiljøer: 
Hos FGU-institutionen har vi et særligt fokus på, at alle elever får mulighed for at udvikle deres fulde faglige potentiale. 
Derfor gør vi os umage med at tilrettelægge undervisningen i med afsæt i den enkelte elevs faglige forudsætninger. 
Fagene på FGU-institutionen er ligeværdige. 
 
Det gør vi ved at: 

• Gennem uddannelsesplanen udvikler vi sammen med eleven forløbsplanen, der opstiller netop de specifikke mål, 
der skal til for at den enkelte bliver så dygtig som muligt. Forløbsplanen guider eleven gennem uddannelsen. 

• Gennem differentieret undervisning. 

• Gennem en overskuelig og struktureret hverdag. 

• Gennem organisering på overskuelige hold. 

 
Motivation: 
Elevernes motivation for udvikling og uddannelse er afgørende for vores succes. FGU-institutionen kan etablere rammerne 
omkring motivationsfremmende læringsrum, men det gode læringsmiljø skabes af elever og lærere i fællesskab. For os er 
det vigtigt, at motivation ses som et anliggende, der både er individuelt og kollektivt. Motivation for uddannelse handler 
ikke ”om at tage sig sammen”, men er i højere grad et samspil mellem relation og mening. 
 
Det gør vi ved at: 

• Arbejde med relationen som motivation som sker gennem anerkendelse af den enkelte og fællesskabet. 

• Undervisning såvel på hold som på værkstederne skal være sammenhængende så det bliver meningsfuldt for den 
enkelte elev. 

• Vejledning er vigtig når der udarbejdes forløbsplaner, og dermed de mål der sættes sammen med vejlederen. 
Målene skal give mening for eleven. 

• Elevernes inddrages i undervisningen, hvor feedback er en væsentlig og integreret del. 
Fællesskab: 
Det skal være sjovt, at lære og sjovt at gå på FGU. Derfor er fællesskabet også vigtigt på FGU. Fællesskabet møder eleverne 
på deres hold, i deres optagsteam og på hele uddannelsen. Hvert fællesskab har særlige aktiviteter, der tilsammen 
bidrager til et sjovt og lærerigt ungemiljø. Eleverne er ikke bare deltagere, men i lige så høj grad skabere af de fælles 
aktiviteter, som danner rammen om FGU. Vi ønsker aktive og skabende elever. Vi regner med hvert enkelt elevs bidrag til 
fællesskabet, og derfor er et stabilt fremmøde også væsentligt. De sociale fællesskaber er med til at udvikle vores elevers 
Personlige Kompetencer – hvilket er rigtig vigtig når vi spørger virksomheder om såvel praktikpladser som lærepladser. 
Den sociale kompetence bidrager med elevernes selvstændighed, evnen til at skabe relationer, empati, dannelse, selvtillid 
og selvindsigt. 
Eleverne indgår undervejs i både løse og forpligtigende fællesskaber. 
 
Det gør vi ved at: 

• Understøtte elevrådsarbejdet. 

• Inddrage eleverne i udformningen af deres uddannelse. 

• Arrangerer hyggeaftner, teateraftner, sjove foredrag og lejrture i samarbejde med eleverne. 

 
FGU-institutionen tager udgangspunkt i elevernes trivsel og relationer – det er forudsætningen for læring. Samtidig møder 
eleverne professionelle lærere og vejledere som tilrettelægger spændende og inspirerende undervisning. FGU-
institutionen arbejder ud fra et inkluderende læringsmiljø. Inklusion handler om, hvordan vi overordnet behandler 
hinanden; hvilke værdier (værdigrundlag), der skal være styrende for de fællesskaber, vi alle skal være en del af. Vi forstår 
inklusion meget bredt. Inklusion gælder alle elever og alle elevers ret til at deltage i meningsfulde fællesskaber, og 
samtidig er FGU-institutionen en arbejdsplads, hvor også personale og ledelse skal trives. 
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Feedback: 
FGU-institutionen vægter feedback som et væsentligt didaktisk holdepunkt. Feedback kan antage mange former fra den 
individuelle til den kollektive feedback. Det er vigtigt at være åben for alle feedbackformer. Ofte vil der være feedback fra 
lærer til elev, men feedback eleverne imellem skal også vægtes. Som en del af sidemandsoplæring kan feedback eleverne 
imellem, være en lærerig proces for alle involverede. Gennem feedback lære eleverne at give og modtage kritik, som vi 
anser for væsentlige kompetencer til såvel uddannelse, som arbejde. Ingen læreproces uden feedback. 
 
Det gør vi ved at: 

• Feedback indgår som en synlig og integreret del af undervisningsforløbet. 

• I uddannelsesforløbet begrundes valget af feedbackform didaktisk. 

• Der foregår en løbende dialog mellem undervisere og eleverne om feedback form og hvilke forventninger, der er 
til de forskellige roller i feedback-forløbet. 

 

 

Særlige indsatser og forløb på FGU-institutionen og de enkelte skoler 

FGU-institutionen skal informere om særlige indsatser og forløb på FGU-institutionen og 

institutionens skoler. Det kan fx være om udviklingsprojekter, forskellige samarbejder, IDV-

aktiviteter mv.  

 

Elevinddragelse 

FGU-institutionens hjemmeside bør indeholde information om elevernes indflydelse på 

undervisningen, herunder beskrivelse af elevrådsaktiviteter. Denne information kan med fordel 

placeres i sammenhæng med øvrig information målrettet elever.  

Informationerne om FGU-institutionens pædagogiske udgangspunkt og praksis kan fx placeres i 

sammenhæng med øvrig præsentation af FGU-institutionen på hjemmesiden, fx via en fane ”Om 

FGU xx” eller ”Om os”. 

 

4.5 Eksempler på informationer om uddannelsesspor, almene fag, faglige temaer mv. samt 

placering heraf  

FGU-institutionen skal oplyse om følgende på sin hjemmeside: 

• De tre uddannelsesspor og basis: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse 

og erhvervsgrunduddannelse samt beskrivelser af sporene samt basis 

• FGU-institutionens og de enkelte skolers faglige temaer, værksteder og oplysninger om 

relevante fagbilag 

• FGU-institutionens og de enkelte skolers almene fag og oplysninger om relevante 

læreplaner, herunder niveauerne for fagene 

Herunder er beskrivelser af AGU, PGU, EGU og basis, som institutionen kan bruge som inspiration 

til beskrivelsen af sporene på sin hjemmeside.  
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Almen grunduddannelse (AGU) 

Almen grunduddannelse (AGU) er for dig, der gerne vil styrke dine kompetencer i et eller flere 

almene fag, fx dansk, matematik, engelsk og naturfag for at søge ind på en ungdomsuddannelse. 

På AGU kan du vælge de fag og det niveau, du skal bruge til at komme videre på en 

erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Du har også mulig for at tage valgfag.  

På AGU er undervisningen tæt koblet til praksis, dvs. at I arbejder med, hvordan man kan bruge 

den teoretiske viden til at løse konkrete problemstillinger. Derudover arbejder I med forskellige 

projekter og temaer på holdet.  

Du kan tage de almene fag på fire niveauer: introducerende niveau, G-niveau (svarer til 9. klasses 

niveau), E-niveau (svarer til 10. klasses niveau) og D-niveau (svarer til et niveau over 10. klasse).  

Du kan blive optaget på AGU to gange om året (indskriv hvornår) På vores basisforløb kan du 

løbende blive optaget, så du ikke behøver at vente med at komme i gang, men kan begynde på 

skolen lige så snart, du er klar til det.  

AGU-sporet er bygget op omkring tre obligatoriske fag og valgfag.  

Obligatoriske fag på AGU 

• Dansk/ dansk som andetsprog 

• Matematik 

• Enten PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære ELLER 

Identitet og medborgerskab 

Valgfag på AGU (eleven skal have mindst et valgfag) 

• Engelsk 

• Identitet og medborgerskab 

• Naturfag 

• PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære) 

• Samfundsfag 

• (Teknologiforståelse) 

Mulighed for praktik 

I løbet af din AGU kan også komme i praktik i en lokal virksomhed i op til to uger ad gangen (højest 

fire uger hvert halve år), hvor de kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også 

kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra ungdomsuddannelser eller 

arbejdsmarkedsuddannelser. 

Forberedelseseksamen til den 2-årige HF 

PÅ AGU kan du blive kvalificeret til optagelse på den 2-årige HF-uddannelse. For at blive 

kvalificeret til at kunne starte direkte på den 2-årige HF, skal du tage forberedelseseksamen til den 

2-årige HF, der består af følgende fag og niveauer: 
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• Dansk/ dansk som andetsprog på D-niveau 

• Engelsk på D-niveau 

• Matematik på D-niveau 

• Samfundsfag på mindst G-niveau 

• Naturfag på mindst G-niveau 

Prøver 

Som elev på AGU skal du til tre prøver (se også afsnit 6). 

På AGU skal du til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt 

fagene på enten G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen. 

Der trækkes lod om, hvilket af dine valgfag, du skal til prøve i.  

Du afslutter de fag, der ikke udtrækkes til prøve med en standpunktskarakter.  

Derudover bør beskrivelsen af AGU indeholde informationer om: 

• På hvilke skoler/afdelinger AGU udbydes 

• Er der nogle fag, der ikke udbydes på alle skoler  

 

Produktionsgrunduddannelse (PGU) 

Produktionsgrunduddannelsen (PGU) er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde, og som 

samtidig vil forbedre dig i dansk og matematik. Undervisningen foregår på skolens værksteder, 

hvor du fx kan arbejde med at lave mad i et køkken, bygge ting på et træværksted eller producere 

video på et medieværksted. Samtidig får du også undervisning i dansk, matematik og PASE 

(privatøkonomi, arbejdslære, samarbejdslære, erhvervslære) samt eventuelle valgfag.   

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden 

for et af uddannelsens fagområder. 

Du kan blive optaget på PGU to gange om året (indskriv hvornår) På vores basisforløb kan du 

løbende blive optaget, så du ikke behøver at vente med at komme i gang, men kan begynde på 

skolen lige så snart, du er klar til det.  

PGU er bygget op omkring faglige temaer, tre obligatoriske fag og valgfag. 

Obligatoriske fag: 

• Et fagligt tema 

• Dansk/ dansk som andetsprog 

• Matematik 

• PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære) 

Valgfag (evt. et eller flere valgfrie almene fag) 

• Engelsk 

• Identitet og medborgerskab 
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• Naturfag 

• Samfundsfag 

• (Teknologiforståelse) 

På PGU kan du vælge mellem 12 forskellige faglige temaer1. Herunder kan du se, hvilke faglige 

temaer du kan vælge mellem på vores skoler: 

• Omsorg og sundhed (angiv skoler) 

• Handel og kundeservice (angiv skoler) 

• Turisme, kultur og fritid (angiv skoler) 

• Musisk og kunstnerisk produktion (angiv skoler) 

• Mad og ernæring (angiv skoler) 

• Miljø og genbrug (angiv skoler) 

• Jordbrug, skovbrug og fiskeri (angiv skoler) 

• Byg, bolig og anlæg (angiv skoler) 

• Kommunikation og medier (angiv skoler) 

• Motor og mekanik (angiv skoler) 

• Service og transport (angiv skoler) 

• Industri (plast, metal mm.) (angiv skoler) 

Du kan tage de almene fag på fire niveauer: introducerende niveau, G-niveau (svarer til 9. klasses 

niveau), E-niveau (svarer til 10. klasses niveau) og D-niveau (svarer til et niveau over 10. klasse). Du 

kan tage dit faglige tema på introducerende niveau, FGU-niveau 1, 2 eller 3.  

Mulighed for praktik 

I løbet af din PGU kan du komme i praktik i en lokal virksomhed i op til to uger ad gangen (højest 

fire uger hvert halve år), hvor du kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også 

kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra ungdomsuddannelser eller 

arbejdsmarkedsuddannelser. 

Derudover bør beskrivelsen af PGU indeholde informationer om: 

• Er der nogle faglige temaer og/eller almene fag, der ikke udbydes og på hvilke skoler  

• Links til sider med mere dybdegående beskrivelser af de enkelte faglige temaer 

 

Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er for dig, der gerne vil i praktik i en virksomhed. På EGU er du i 

virksomhedspraktik i en virksomhed det meste af tiden og lærer at indgå i dagligdagen på en 

arbejdsplads.  

På EGU bliver du kvalificeret til efterfølgende at fortsætte som ufaglært i et job inden for et af de 

områder, du har arbejdet med eller fortsætte på en erhvervsuddannelse.  

 
1 Oversigten tilpasses efter udbuddet af faglige temaer på den enkelte institution. 
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En del af dit EGU-forløb er skoleforløb på FGU-institutionen, hvor du får undervisning i et fagligt 

tema, som du selv vælger. Herunder kan du se, hvilke faglige temaer du kan vælge mellem: 

• Omsorg og sundhed  

• Handel og kundeservice  

• Turisme, kultur og fritid  

• Musisk og kunstnerisk produktion  

• Mad og ernæring  

• Miljø og genbrug  

• Jordbrug, skovbrug og fiskeri  

• Byg, bolig og anlæg  

• Kommunikation og medier  

• Motor og mekanik  

• Service og transport  

• Industri (plast, metal mm.)  

Derudover bliver du undervist i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdslære, 

samarbejdslære, erhvervslære).  

Inden du starter på EGU, bliver der lavet en praktikaftale mellem dig og den virksomhed, du skal i 

praktik hos. I praktikaftalen står der, hvad målene med virksomhedspraktikken er, og hvilke 

arbejdsområder du skal varetage under praktikken.  

Der er løbende optag på EGU, så du kan starte på uddannelsen, så snart praktikaftalen mellem dig 

og virksomheden er faldet på plads. Praktikpladsen finder du i samarbejde med din vejleder.  

 

Basis 

På vores basisforløb kan du løbende blive optaget, så du ikke behøver at vente med at komme i 

gang, men kan begynde på skolen lige så snart, du er klar til det. Her har du mulighed for at starte 

op på skolen og blive fortrolig med din nye dagligdag på skolen og snuse til sporene.  

På basis får du undervisning i dansk/ dansk som andetsprog og matematik, introduktion til enten 

AGU-sporet eller PGU/EGU-sporet og mulighed for deltagelse i relevante valgfag, 

Du kan tage de almene fag på fire niveauer: introducerende niveau, G-niveau (svarer til 9. klasses 

niveau), E-niveau (svarer til 10. klasses niveau) og D-niveau (svarer til et niveau over 10. klasse). Du 

kan tage dit faglige tema på introducerende niveau, FGU-niveau 1, 2 eller 3.  

Når du er igennem basisforløbet, begynder du på det spor, du har valgt. Det kan også være, at du 

er klar til at gå direkte videre til en ungdomsuddannelse eller ud i et job.  

Derudover bør beskrivelsen af basis indeholde informationer om: 

• Konkret beskrivelse af organiseringen af jeres basisforløb 
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Faglige temaer, værksteder og relevante fagbilag 

Nedenfor fremgår en oversigt over de 12 faglige temaer, som kan udbydes på FGU. Fagbilag og 

undervisningsvejledning, som udfolder fagbilaget til de enkelte faglige temaer kan findes her.  

• Omsorg og sundhed  

• Handel og kundeservice  

• Turisme, kultur og fritid  

• Musisk og kunstnerisk produktion  

• Mad og ernæring  

• Miljø og genbrug  

• Jordbrug, skovbrug og fiskeri  

• Byg, bolig og anlæg  

• Kommunikation og medier  

• Motor og mekanik  

• Service og transport  

• Industri (plast, metal mm.)  

FGU-institutionens hjemmeside bør indeholde en konkret beskrivelse af arbejdet og 

undervisningen i de enkelte faglige temaer, fx arbejdsformer, emner, evt. samarbejdspartnere mv.   

 

Fag og relevante læreplaner 

Nedenfor fremgår en oversigt over de almene fag, som FGU-institutionen skal udbyde: 

• Dansk  

• Dansk som andetsprog 

• Matematik 

• Engelsk 

• Naturfag 

• Samfundsfag 

• Identitet og medborgerskab 

• PASE (privatøkonomi, arbejdslære, samarbejdslære og erhvervslære) 

• Valgfrit: Teknologiforståelse 

Læreplaner og undervisningsvejledning, som udfolder læreplanen til det enkelte fag kan findes 

her. 

Informationer om sporene og de enkelte fag og faglige temaer placeres under særskilte faner på 

forsiden af institutionens hjemmeside.  

 

4.6. Eksempler på informationer om prøver og eksamensreglement samt placering heraf  

FGU-institutionen skal fx oplyse om følgende på sin hjemmeside: 

https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/undervisning-og-laeringsmiljoe/laererplaner-og-fagbilag
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/undervisning-og-laeringsmiljoe/laererplaner-og-fagbilag
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• Hvilke prøver og andre bedømmelser, der indgår i uddannelsessporene 

• Hvilke krav der stilles for udstedelse af beviser for afsluttet uddannelse 

• Et eksamensreglement om afholdelse af prøver. Reglementet skal bl.a. indeholde rammer 

for tilmelding, særlige prøvevilkår, brug af egne og andre arbejde, uregelmæssigheder, 

klager mv.  

I forhold til hver enkelt prøve skal institutionen beskrive de trufne beslutninger om planlægning og 

gennemførsel af prøverne, herunder fx prøveform, bedømmelseskriterier, eksaminationsgrundlag 

og bedømmelsesgrundlag.  

 

Hvilke prøver og andre bedømmelser indgår på FGU? 

På FGU går eleven til prøve, når læreren vurderer, at eleven er klar til det og eleven skal først til 

prøve, når eleven afslutter det niveau, der står i hans/hendes forløbsplan.  

Alle FGU-elever skal som udgangspunkt aflægge prøve i de almene fag: 

• Dansk eller dansk som andetsprog (DSA 

• Matematik 

• Endnu et alment fag. Hvis eleven har to eller flere almene fag udover dansk/DSA og 

matematik, skal prøvefaget findes ved udtræk. 

I elevens eventuelle øvrige almene fag får eleven en standpunktsbedømmelse, når faget afsluttes.  

I de faglige temaer på PGU og EGU skal eleven til prøve ved afslutning på FGU-niveau 3. Prøven 

bedømmes bestået/ ikke bestået. Hvis eleven afslutter et fagligt tema på FGU-niveau 1 eller 2, skal 

eleven ikke til prøve, men får en standpunktskarakter, hvor den løbende faglige dokumentation 

anvendes i evalueringen. Standpunktsbedømmelsen bedømmes bestået/ ikke bestået.  

På FGU er der tre forskellige prøveformer: portfolioprøve, praktisk prøve på én arbejdsdag og 

praktisk prøve over flere arbejdsdage. Prøveformerne skal understøtte undervisningens 

praksisrettede tilrettelæggelse og prøvesituationen skal dermed afspejle undervisningen i så høj 

grad som muligt. Prøveformen/prøveformerne i de enkelte fag og faglige temaer fremgår af 

læreplanerne og fagbilagene.  
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Nedenstående er en oversigt over de mulige prøveformer i de enkelte fag og faglige temaer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet en video for hver af de tre prøveformer, som 

forklarer prøveformen og viser et eksempel på, hvordan en prøve kan se ud med denne 

prøveform.  

De tre videoer kan findes via nedenstående links: 

• Portfolioprøve    

• Praktisk prøve på én arbejdsdag    

• Praktisk prøve over flere arbejdsdage  

Videoerne kan desuden downloades her.   

Herunder er indsat forslag til tekst om hvert af de tre spor samt de tre prøveformer på FGU, som 

FGU-institutionen kan vælge at anvende til sin hjemmeside.  

 

Prøveformer  

Portfolioprøve 

Alle de almene fag bortset fra PASE afsluttes med en portfolioprøve.   

En portfolioprøve er en samling af produkter, som viser, hvad du har arbejdet med, fx tekster, 

noter eller udregninger, genstande du har lavet, billeder, videoer og lydfiler. Du skal arbejde med 

to forskellige portfolioer. En arbejdsportfolio og en præsentationsportfolio. Arbejdsportfolioen er 

https://emu.dk/fgu/proever/portfolioproeve?b=t435-t4580
https://emu.dk/fgu/proever/praktisk-proeve-paa-en-arbejdsdag?b=t435-t4580
https://emu.dk/fgu/proever/praktisk-proeve-over-flere-arbejdsdage?b=t435-t4580
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/proever-og-eksamen/proeveformer


37 
 

der, hvor du løbende gemmer det arbejde du har lavet i et fag. Præsentationsportfolioen laver du 

op til din prøve. Her samler du det bedste materiale fra din arbejdsportfolio.  

Hvordan foregår prøven?  

Du laver en fremlæggelse på ca. 10 minutter. Resten af tiden er en samtale mellem dig, din lærer 

og censor, som stiller spørgsmål til oplægget og faget generelt. Når der er gået ca. 25 minutter 

sendes du ud, og din lærer og censoren voterer. Herefter kaldes du ind og får din karakter, som 

bliver givet ud fra 7-trinsskalaen.  

Her kan du se en video om portfolioprøven: Portfolioprøve    

 

Praktisk prøve på én arbejdsdag 

Til den praktiske prøve på én dag møder du ind på din skole og får en opgave af din lærer, som skal 

løses i løbet af dagen. Opgaven vil ligne noget du kender fra undervisningen. I løbet af dagen vil 

din lærer og en censor gå rundt blandt jer og se, hvordan I løser opgaven og tale med jer om det I 

laver. Når dagen er gået, taler din lærer og censor om, hvordan du har klaret det og du får besked 

om du er bestået eller ikke bestået.  

Her kan du se en video om den praktiske prøve på én arbejdsdag: Praktisk prøve på én arbejdsdag    

 

Praktisk prøve over flere arbejdsdage 

En praktisk prøve over flere dage varer mindst to og højest fem arbejdsdage og en efterfølgende 

prøvedag. Du går enten til prøve alene eller i en gruppe. På den første arbejdsdag får du udleveret 

en opgave. Din lærer er til stede i arbejdsdagene og kan vejlede dig, hvis du er i tvivl om noget. På 

prøvedagen ser din lærer og censor, hvordan du har løst opgaven og taler med dig om dine valg. 

Når prøvedagen er gået taler din lærer og censor om, hvordan du/I har klaret det og du får besked 

om du er bestået eller ikke bestået.  

Her kan du se en video om den praktiske prøver over flere arbejdsdage: Praktisk prøve over flere 

arbejdsdage.  

 

Krav til udstedelse af beviser for afsluttet uddannelse 

På FGU er der fem forskellige dokumenter, som kan benyttes, når eleven afslutter sit FGU-forløb: 

• Kompetencebevis: udstedes hvis forløbet er gennemført tilfredsstillende 

• Bevis for forberedelseseksamen: Udstedes, hvis eleven har bestået dansk eller DSA på D-

niveau, engelsk på D-niveau, matematik på D-niveau, samfundsfag på mindst G-niveau og 

naturfag på mindst G-niveau 

• Tillæg til kompetencebevis: udstedes hvis et fagligt tema er bestået på FGU 3-niveau 

• Bevis for enkeltfag: udstedes til elever, som er berettiget til et prøvebevis, men som ikke 

har gennemført et forløb på FGU på minimum 12 uger. 

https://emu.dk/fgu/proever/portfolioproeve?b=t435-t4580
https://emu.dk/fgu/proever/praktisk-proeve-paa-en-arbejdsdag?b=t435-t4580
https://emu.dk/fgu/proever/praktisk-proeve-over-flere-arbejdsdage?b=t435-t4580
https://emu.dk/fgu/proever/praktisk-proeve-over-flere-arbejdsdage?b=t435-t4580
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• Erklæring om gennemført undervisning: kan udstedes til elever, som ikke er berettiget til 

hverken et kompetencebevis eller bevis for enkeltfag. 

Der er ikke centrale regler for, hvordan dokumenterne skal udformes. Ministeriet har udarbejdet 

skabeloner, som institutionerne kan benytte.  

Du kan finde information om de enkelte beviser, herunder krav til udstedelse af beviserne samt 

skabelonerne her og her. 

 

Prøvereglement  

FGU-institutionen skal udarbejde et prøvereglement, som skal være tilgængeligt på institutionens 

hjemmeside.  

Der kan findes eksempler på prøvereglementer her: 

• Eksempel 1 

• Eksempel 2  

• Eksempel 3  

Informationerne om prøveformer, eksamensreglement mv. kan fx placeres i sammenhæng med 

beskrivelsen af de enkelte fag og faglige temaer samt i sammenhæng med øvrig information 

målrettet elever og lærere.  

 

4.7. Eksempler på informationer om ordens- og samværsregler samt placering heraf   

Jf. bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse § 13, skal institutionens ordens- og 

samværsregler bl.a. fastsætte: 

1) Almindelige normer for orden og samvær, herunder om følgende 

a. Brug af institutionens undervisningssprog som det almindelige, fælles sprog i et 

samvær, der inkluderer alle respektfuldt. 

b. Samvær og adfærd uden støj, larm og lignende. 

c. Elevernes brug af institutionens lokaler, arealer, faciliteter og inventar, herunder 

om krav til individuel og fælles oprydning. 

2) Særlige normer for orden og samvær om bl.a. følgende: 

a. Elevbeklædning, i det omfang dette er pædagogisk eller sikkerhedsmæssigt 

begrundet. 

b. Mobning. 

c. Voldelig og truende adfærd. 

d. Rygning, indtagelse, besiddelse mv. af alkohol og andre rusmidler samt negative 

virkninger heraf på ordenen og samværet. Institutionen kan i sine ordens- og 

samværsregler fastsætte regler om, at institutionen kan anmode en elev om 

frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler. 

https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/proever-og-eksamen/beviser-og-erklaeringer-om-gennemfoert-undervisning
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/fgu/doc20/200622-beviser-i-forberedende-grunduddannelse.docx
https://fgusydogmidtfyn.dk/wp-content/uploads/2019/12/Pr%C3%B8vevejledning-side-1-14.pdf
https://0ec7b52b-362d-4545-8e83-4d7f8b3c014a.filesusr.com/ugd/e6b76a_2b71efdfbba94b1ca30f8c077a83d03c.pdf
https://fgunordvest.dk/media/1166/proevereglement-fgu-nordvest.pdf
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e. Lyd- og billedoptagelse, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens 

private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændighederne, hvor den anden 

åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidler 

heraf. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke 

blufærdigheden eller andres personlige integritet. 

f. Religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende. 

g. Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og 

adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme 

sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre 

elever i strid med uddannelsesformålene.  

Derudover kan ordens- og samværsreglerne omfatte bestemmelser om: 

• Deltagelse, herunder mødetider 

• Sygdom og andet fravær 

• Brug af mobil 

• Øvrige forventninger til eleverne 

FGU-institutionens ordens- og samværsregler kan fx placeres i sammenhæng med øvrig 

præsentation af FGU-institutionen på hjemmesiden, fx via en fane ”Om FGU xx” eller ”Om os” eller 

i forbindelse med øvrig information målrettet elever. 

 

4.8. Eksempler på informationer om evaluering samt placering heraf   

Det er ikke specificeret i lovgivningen, hvilke konkrete informationer, der skal offentliggøres om 

institutionens aktuelle evalueringer af institutionens undervisning. Det kan fx dreje sig om 

evalueringer af undervisningen under Corona-pandemien, evalueringer af igangsatte projekter og 

forløb mv. 

Informationer om evalueringer af kvaliteten af institutionens undervisning kan fx fremgå i 

sammenhæng med øvrig information om institutionen fx via en fane ”Om FGU xx” eller ”Om os”. 

 

4.9. Eksempler på yderligere offentliggørelse samt placering heraf   

Det er op til den enkelte institution at foretage et skøn af, hvad der er relevant og væsentligt at 

offentliggøre i relation til institutionen.   

De yderligere informationer kan fx fremgå i sammenhæng med øvrig information om institutionen 

fx via en fane ”Om FGU xx” eller ”Om os”. 

 

4.10. Eksempler på nøgletal samt placering heraf   

FGU-institutionen skal oplyse følgende nøgletal på sin hjemmeside: 

• Elevernes fuldførelsestid (den gennemsnitlige varighed af elevforløb uanset afgangsårsag) 
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• Fuldførelsesfrekvens/frafald 

• Overgangsfrekvens til anden uddannelse 

• Overgangsfrekvens til beskæftigelse 

• Karaktergennemsnit ved prøver  

Loven bestemmer, at institutionen skal anvende centrale databaser, der stilles til rådighed af 

vedkommende minister. Tallene skal således også først offentliggøres, når de forefindes i en 

central database. 

Tallene kan hentes fra Styrelsen for IT og Lærings (STIL) Data Warehouse på 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/fgu.aspx.  

OBS: Der er pr. maj 2021 kun offentliggjort data om tilgangstal og fravær på FGU, mens den øvrige 

data forventes offentliggjort i 1. kvartal 2021. Institutionen har selv ansvaret for at fremfinde sine 

egne relevante nøgletal og uploade disse på egen hjemmeside, når tallene er offentliggjort i Data 

Warehouse.  

I STIL’s Data Warehouse kan FGU-institutionen både finde data- og excel-visninger, som kan 

bruges til arbejdet med data. Datavisningerne er prædefinerede visninger på lands- og 

institutionsniveau, mens FGU-institutionen selv kan arbejde med yderligere sammenhænge via 

excel-værktøjet. Herunder er indsat eksempler på datavisningerne. 

Eksempel på datavisning i Data Warehouse (tilgangstal for 3. og 4. kvartal 2019 og 1. og 2. kvartal 

2020 fordelt på forløb) 

 

 

 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/fgu.aspx
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Eksempel på excelvisning (tilgangen af elever på de enkelte uddannelsesforløb fordelt på retning) 

 

 

Styrelsen for IT og Læring opdaterer tal for tilgang, frafald, udslusning og fravær tre gange årligt i 

februar, juni og oktober. Det anbefales der, at FGU-institutionen opdaterer institutionens nøgletal 

på disse områder efter samme frekvens.  

FGU-institutionens nøgletal kan fx placeres i sammenhæng med øvrig præsentation af FGU-

institutionen på hjemmesiden, fx via en fane ”Om FGU xx” eller ”Om os”. 

 

4.11. Eksempler på forklaring på manglende sociale klausuler ved udbud samt placering heraf   

Jf. Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse skal institutionen i forbindelse med 

udbud anvende et ”følg-eller-forklar princip”, dvs. enten skal institutionen anvende sociale 

klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud eller forklare, hvorfor institutionen 

ikke gør det. En sociale klausul om uddannelses- og praktikaftaler er et krav i et udbud om, at den 

leverandør, der vinder opgaven, skal påtage sig at ansætte en eller flere elever eller overflytte 

allerede ansatte elever hos leverandøren til brug for udførelse af kontrakten.  

”Følg-eller-forklar-princippet” gælder for alle kontrakter, der falder ind under afgrænsningen 

relevante udbud. Relevante udbud er afgrænset til bygge- og anlægskontrakter og 

tjenesteydelseskontrakter som udføres i Danmark og opfylder nedenstående krav: 

• Bygge- og anlægskontrakter, som har en varighed af mindst 6 måneder samt en 

kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. moms og/eller minimum lønsum på 4 mio. kr. 

• Tjenesteydelseskontrakter som har en varighed af mindst 6 måneder samt en 

kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. og/eller minimum lønsum på 4 mio. kr. 
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Derudover skal tjenesteydelseskontrakter indeholde et driftselement. Som eksempel hertil 

kan nævnes rengøringsydelseskontrakter og kantinedrift.  

Du kan læse mere i denne vejledning om sociale klausuler i udbud. 

Herunder fremgår forskellige eksempler på forklaringer ved manglende anvendelse af sociale 

klausuler ved kontraktindgåelse, som FGU-institutionen kan vælge at anvende. 

Eksempel på fast og overordnet formulering omkring brugen af sociale klausuler:  

 

 

Eksempler på forklaringer ved manglende brug af sociale klausuler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklaringer på manglende anvendelse af sociale klausuler ved kontraktindgåelse kan fx placeres i 

sammenhæng med øvrig præsentation af FGU-institutionen på hjemmesiden, fx via en fane ”Om 

FGU xx” eller ”Om os”.  

 

5 Spørgsmål eller input til vejledningen 
Du er altid velkommen til at kontakte FGU Danmarks sekretariat på fgu@fgu.dk, hvis du har input 

eller spørgsmål til informationsmaterialet.  

 

FGU [xx] overvejer ved hvert udbud inden for bygge og anlæg eller tjenesteydelser, om der 

skal indgå krav om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med opgaven.  

 

Der er ikke stillet krav i udbudsmaterialet vedrørende [xx] den [dato], da…  

• Eksempel: … det ikke var hensigtsmæssigt set i forhold til opgavens karakter og 

forventede budpris.  

• Eksempel: … det på baggrund af den korte kontraktperiode er vurderet, at det ikke 

vil være muligt for leverandøren at indgå uddannelses- eller praktikaftaler i 

forbindelse med udførelsen af kontrakten 

• Eksempel: … der ikke er relevante praktikpladsopsøgende elever til disposition for 

opgaven.  

• Eksempel: … FGU [xx] i forvejen har indgået partnerskabsaftaler om at anvende 

elever.  

• Eksempel: …  der ikke er mangel på praktikpladser inden for det 

uddannelsesområde, som er relevant for kontrakten.  

• Eksempel: … det ikke vil være proportionalt at stille social klausul i kontrakten.  

 

https://www.kfst.dk/media/53506/vejledning-om-sociale-klausuler-i-udbud.pdf
mailto:fgu@fgu.dk

