
Nyt om FGU#6

April
2019

Introduktion til orienteringsbrevet
Der er stor interesse for nyt om implementeringen af den forberedende grundud-

dannelse (FGU). Undervisningsministeriet har derfor besluttet at udsende orien-

teringsbreve med jævne mellemrum frem mod uddannelsens start i august 2019. 

Orienteringsbrevet skal give et indblik i den igangværende implementeringsproces 

og opnåede milepæle. 

Du kan få ’Nyt om FGU’ ved at tilmelde dig UVM’s nyhedsbrev. 

Hvis du vælger nyhedskategorien ”Uddannelser til unge”, vil du modtage ’Nyt om FGU’. 

Orienteringsbrevet bliver også publiceret på www.uvm.dk/fgu.

1.   Video om FGU 
Medio marts offentliggjorde Undervisningsministeriet en video om den forbere-

dende grunduddannelse. Videoen giver en hurtig indføring i uddannelsen og giver 

viden om uddannelsens målgruppe, opbygning, indholdet på de tre forskellige spor 

og et indblik i, hvordan det er at gå på FGU. Videoen er henvendt til potentielle 

FGU-elever og deres forældre. Videoen ligger på Undervisningsministeriets hjem-

meside. Desuden ligger videoen på ug.dk, emu.dk og er delt på forskellige sociale 

medier herunder Facebook. Du finder videoen på UVM’s hjemmeside her: 

https://uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/om-forberedende-grunduddan-

nelse/opbygning-og-maalgruppe 

2.    Læreplaner og fagbilag i høring
Læreplaner og fagbilag er bilag til bekendtgørelsen om forberedende grunduddan-

nelse. De definerer blandt andet mål, indhold og prøveformer for hvert fag og faglige 

tema. Disse er netop nu i offentlig høring og kan findes på høringsportalen. Fristen 

for høringssvar er den 8. april 2019. Find udkast til bekendtgørelser, læreplaner og 

fagbilag her: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62818
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3.    Vejledninger til fag og faglige temaer
51 lærere fra VUC, KUU, produktionsskoler og erhvervs-

skoler er i gang med at udarbejde vejledninger til uddan-

nelsens fag og faglige temaer. De udarbejder henholdsvis 

en undervisningsvejledning og en prøvevejledning til hvert 

fag og faglige tema. Undervisningsvejledningen uddyber 

den indholdsmæssige del af læreplan/fagbilag og viser 

med eksempler, hvordan man kan arbejde i faget eller det 

faglige tema. Prøvevejledningen viser, hvordan man kan 

gennemføre en prøve i hvert fag eller faglige tema. Herud-

over arbejder professionshøjskolerne med udarbejdelse af 

en vejledning, som udfolder og konkretiserer de didaktiske 

principper. STUK udgiver vejledningerne på EMU.dk i løbet 

af april og maj 2019.

4.   Udmøntning af tilpasningsmidler
I forbindelse med indførelsen af Forberedende Grundud-

dannelse er der i perioden 2019-2022 afsat i alt 185 mio. kr. 

(2017-niveau) til tilpasning af institutionsstruktur. Under-

visningsministeriet har fastlagt kriterier for udmøntning af 

tilpasningsmidler til VUC og FGU-institutioner i forbindelse 

med de kommende sammenlægninger. Der forventes i 2019 

udmøntet 46,7 mio. kr. (2019-niveau). Kriterierne for både 

VUC og FGU-institutionerne blev offentliggjort på mini-

steriets hjemmeside den 12. marts 2019. Institutionerne 

har mulighed for at ansøge om tilskud med udgangspunkt i 

nedenstående kriterierne.

For VUC er kriterierne:

1) Opretholdelse af udbud i landdistrikter.

2) Generelt nødlidende VUC’er.

For FGU-institutioner er kriterierne:

1) Generelt nødlidende FGU-institutioner.

2) Etableringsudgifter. 

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2019. Ministeriet forventer 

at udmønte tilskud på baggrund heraf i starten af juni. Den 

konkrete udmøntning i 2019 til såvel VUC som FGU-insti-

tutioner sker på baggrund af ansøgning og efter individuel 

sagsbehandling på baggrund af en række kriterier og krav. 

Læs mere om udmøntningen af tilpasningsmidler her. 

5.   Kommunernes opgørelse af 
målgruppevurdering
Kommunerne skal opgøre antallet af elever, de forventer 

at målgruppevurdere til FGU pr. 1. august 2019. Opgørel-

sen vil tillige skulle indeholde et foreløbigt skøn for, hvor 

mange fra de eksisterende forberedende tilbud, der under 

nuværende regler fortsætter deres aktivitet på FGU-in-

stitutionen. Opgørelserne vil være forbundet med en vis 

usikkerhed, men vil alligevel kunne give de enkelte instituti-

oner en idé om, hvilket elevgrundlag de har at arbejde med 

pr. 1. august 2019. Opgørelserne skal være indsendt til 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 8. april 2019.

6.   Medarbejderoverdragelse fra 
eksisterende institutioner til FGU 
Medarbejdere fra de forberedende tilbud til unge under 

25 år, som overgår til FGU, vil 1. august 2019 overgå til de 

nye FGU-institutioner. FGU-institutionerne vil i løbet af 

foråret have dialog med de afgivende institutioner for at få 

nærmere information om de relevante medarbejdere med 

henblik på, at modtagelsen kan forberedes. Der er lagt op til, 

at FGU-institutionerne – i takt med at der træffes relevante 

beslutninger om institutionsoprettelsen – informerer med-

arbejderne herom. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

forbereder forskelligt understøttende materiale til FGU-

institutionerne med henblik på at hjælpe institutionsleder-

ne. 

7.   Status for overenskomstforhandlinger
Moderniseringsstyrelsen og LC/Uddannelsesforbundet 

forhandler overenskomst for medarbejdere på FGU. Det er 

endnu ikke muligt at sige noget om, hvornår forhandlinger-

ne forventes afsluttet.

8.    Institutionsbesøg i Aalborg
STUK besøgte mandag den 18. marts FGU i Aalborg til 

deres medarbejderdag. Her fik medarbejderne mulighed 

for at arbejde med FGU’s didaktiske principper på en både 

virkelighedsnær og konkret måde – især med fokus på 

helhedsorienteret undervisning. Der blev i løbet af dagen 

gennemgået konkrete eksempler på, hvordan helheds-

orienteret undervisningsforløb på agu og pgu kan se ud, 

så medarbejderne efterfølgende selv kunne arbejde med 

deres egne praktiske eksempler. Tilbagemeldingen på 

arrangementet har været positiv. De konkrete værktøjer 

var brugbare i forhold til at komme i gang med planlægning 

af FGU-undervisningen med udgangspunkt i de didaktiske 

principper. 

9.   Indsendelse af sammenlægnings- fusions- 
og spaltningsredegørelser
Produktionsskolerne skal indsende fusionsredegørel-

ser, VUC’erne skal indsende spaltningsrede-gørelser, og 

FGU’erne skal indsende sammenlægningsredegørelser til 

STUK senest den 1. april 2019. Du kan finde spørgsmål/svar 

om institutionsoprettelse, sammenlægningsplaner, spalt-

ningsplaner og fusionsplaner på denne side: 

http://uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/om-for-

beredende-grunduddannelse/spoergsmaal-og-svar 
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