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Visionen for FGU!



FGU er en del 
af løsningen

• FGU er godt tænkt. 

• Man har taget de bedste erfaringer fra bl.a. 
produktionsskolerne og VUC og smeltet dem sammen i FGU, 
som det fremgår af aftaleteksten ”Den nye uddannelse tager 
udgangspunkt i produktionsskolernes særlige pædagogik 
kombineret med de almenfaglige elementer fra VUC.”

• FGU kan give de unge det kvalitetsløft, der skal til for, at de 
kommer godt videre i uddannelse eller varig beskæftigelse.

• FGU kan give eleverne ro til at arbejde med den nødvendige 
progression - både fagligt, socialt og personligt.

• Det er godt, at vi er statslige, fordi det sikrer en ensartethed på 
de tilbud, denne målgruppe får tilbudt. Vi kan arbejde mere 
ensartet og uden påvirkning af kommunerne økonomiske valg.

• Skal vi helt i mål med de unge, så kræver det, at vi i 
uddannelsessektoren har udsyn og står sammen for at lykkes 
med de unge. 



Hvad lykkes vi med? 
– nedslag i en rektors hverdag

• Vi lykkes rigtig godt med kombinationen af det praktiske og det almen faglige samlet ét sted. Det 
giver mulighed for at levere en bedre kvalitet hos de unge, vi sluser videre (også i takt med at 
kravene på ungdomsuddannelserne er steget)

• Vi giver den enkelte unge tid og støtte og et kærligt skub i ryggen i den rigtige retning. Vi har hver 
dag et stort fokus på arbejdet med det personlige og sociale, og vi kan se, at det betyder meget 
for, at den unge kommer videre. 

• Vores inkluderende læringsmiljø er et afgørende omdrejningspunkt for, om vi lykkes – og det 
fællesskab vi kan tilbyde betyder, at de unge finder tryghed og ro til at udvikle sig. Dette miljø er 
svært at skabe på en større institution.



Det inkluderende læringsmiljø kræver et inkluderende 
arbejdsmiljø

• Rammerne for et inkluderende arbejdsmiljø

• Rammerne for et inkluderende læringsmiljø

• Rygsækken med livets udfordringer – og erfaringer.



Arbejdet med overgange er vigtigt

Arbejdet med overgangen 
starter allerede ved indgangen 

Vi arbejder med at ruste de unge, og det er 
vigtigt, at vi følger dem i overgangen
- derfor ønsker vi større fleksibilitet i 

overgangene 

FGU NORD arbejder med 
erhvervsmentorer med god 

effekt



Overgangstal for FGU Nord

Overgangstal  Juli 2021

Uddannelse Beskæftigelse Perspektiv kendt Perspektiv ukendt

Overgangstal Juli 2021: Overgangstal Juli 2022:

Udsluset til: Antal elever: Procent: Udsluset til: Antal elever: Procent: 

Uddannelse 89 59% Uddannelse 67 60%

Beskæftigelse 23 15% Beskæftigelse 17 15%

Perspektiv kendt 23 15% Perspektiv kendt 28 25%

Perspektiv ukendt 17 11% Perspektiv ukendt 0 0%

I alt 152 100% I alt 112 100%



Justeringer 
for, at vi kan 
komme helt 
i mål

Mål og progression er vigtige, men FGU’en er overreguleret 
og har brug for afbureaukratisering. Fx alle de krav der ligger 
i læringsmålene. De mange mål skaber en barriere for at lave 
et fleksibelt tilbud til de unge. 

Der er områder i lovgivningen, der er umulige at omsætte til 
virkelighed: Fx basis, hvor elever bliver parkeret, indtil de må 
optages på et spor. De unge skal i gang med det, de brænder 
for med det samme, ellers risikerer vi, at de mister modet og 
motivationen. 

Der burde være frit optag på lige fod med andre 
uddannelsestilbud. Det er vigtigt at skabe et tidligt 
perspektiv for de unge allerede i grundskolen, så de kan se, 
at der også er en plads til dem, som ikke kan gå den lige vej. 
Det vil give dem ro og tage presset ud af hverdagen. 



Vi tror på 
FGU’en og det, 

som den kan!

• Det brænder stadig!

• Vi har brug for fortsat politisk opmærksomhed og 
anerkendelse:

1. Det kræver, vi holder fast i reformens intentioner 
og fjerner barriererne for et individuelt forløb 
(fjern læringsmål mv.)

2. Vi skal på de forskellige uddannelser stå sammen 
for at lykkes med de unge. De unge skal have 
adgang til det uddannelsestilbud, der kan bringe 
dem videre. 

3. Sikring af de nødvendige rammer for det 
pædagogiske arbejde.



Politisk møde
16. januar 2023

Intentionerne med uddannelsen og det 
indholdsmæssige arbejde på FGU-institutionerne

Pædagogiske praksisbilleder på FGU
v/ vicedirektør, Nathasja Haldbæk Elever fra grafisk design og spil på FGU 

Vestegnen har ageret kommunalpolitikere 
og lavet valgprogram, valgvideo og 

merchandise for at få vælgernes stemmer.



Fra teori til virkelighed: 
Magnus fandt gnisten i arbejdet 
med salg
• Startede frustreret og demotiveret ung mand

”Det var som om, det hele var for langt fra virkeligheden”

• Havde udfordringer med det teoretiske

• Først værkstedselev – afsluttede som EGU-elev

• Afsluttede sin praktiktunge erhvervsgrunduddannelse
med prøve og en flot karakter i efteråret 2022

• Imponerede både lærer og censor ved at præsentere et 
nøje udtænkt koncept for åbning af en ny Sportmaster-
butik

• Magnus har ikke altid været den fødte sælger, selvom han 
godt kan se sådan ud, når man betragter ham, mens han 
går hjemmevant og selvsikker rundt i den afdeling af 
sportsmaster, hvor han nu er blevet fastansat.

Magnus til 
portefolioprøve



Fra teori til virkelighed: 
Med en vilje af stål er Damla videre 
mod sin drømmeuddannelse

• Fra specialklasse i folkeskolen, hvor flere af de andre elever var 
stærkt handicappede, sad i kørestol eller ikke havde sprog

• Fremtiden så med Damlas egne ord ”lidt halvsort ud”

• Nært samarbejde med KUI omkring et 3-årigt FGU-forløb

• I FGU var kontrasten til hendes gamle specialklasse i folkeskolen 
stor. Damla var vant til en meget lille klasse med specialbørn, 
hun var nødt til at vænne sig til en del mere larm og postyr i FGU

• I starten var fokus slet ikke på det boglige og der var perioder
med højt fravær

• Damla lærer tingene ved at være praktisk. 
Hun har ikke så let ved at skrive lange opgaver.

• Fik en solid 9. klasses afgangseksamen og er videre på 
uddannelsen til pædagogisk assistent.

Damla med sin FGU-hue



Dimission december 2022

PGU-undervisningsplan 
under udvikling 

Sådan gør vi det!

2. Søndag i advent 2022

Luka Viden, kundskaber, 
færdigheder, 
afklaring og 

motivation til at 
gennemføre 

uddannelse eller 
job*

Uddannelses-
vejledning

Praksis- og 
produktionsbaseret 

undervisning

Inkluderende og 
sprogunderstøttende 
undervisningsmiljøer

Fokus på elevprogression 
personligt, social og fagligt

*LBK nr 606 af 24/05/2019

Portefolieopgave til prøve 
under udarebejdelse

Trivsel
og 

fællesskaber

Fleksibilitet og samarbejde
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