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Nyt om FGU#7

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.   Status på implementeringen fra FGU-sekretariatet
Der er nu kun knap fire måneder til, at FGU har uddannelsesstart. Det betyder, at 

der rigtig mange steder knokles for at blive klar. I ministeriet arbejdes intenst med 

bl.a. at udstede bekendtgørelser, behandle de indkomne sammenlægningsplaner, 

udvikle uddannelsens faglige indhold samt at støtte FGU-lederne i deres arbejde, 

herunder med de institutionelle og administrative opgaver. 

Der er tale om en utrolig spændende, men også omfattende implementerings-

opgave, hvor mange opgaver skal løses, inden vi når i mål. STUK oplever et stort 

engagement fra alle sider for at lykkes med opgaven. Vi opprioriterer nu arbejdet 

med information til sektoren. Orienteringsbrevet vil derfor fremover blive udgivet 

hver anden uge. Hvis du har forslag til emner, der bør tages op i nyhedsbrevet, er du 

meget velkommen til at rette henvendelse til Hanne Merrild Jensen på 

Hanne.Merrild.Jensen@stukuvm.dk.   

Desuden er tekster og spørgsmål/svar blevet opdateret på FGU’s side på uvm.dk. 

Se mere her: uvm.dk/fgu.
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2.     Opgørelse af målgruppevurderede til FGU
Kommunerne har indsendt opgørelser for hvor mange 

elever de forventer at målgruppevurdere til FGU til 1. 

august, samt hvor mange elever, de forventer fortsætter på 

forberedende tilbud under gældende regler. STUK er nu ved 

at samle tallene, og vi forventer at kunne offentliggøre disse 

i slutningen af april 2019. Kommunerne har desuden sendt 

opgørelserne til den FGU-institution, som dækker kommu-

nens område, og de 27 FGU-institutioner har derfor nu en 

ide om det forventede elevgrundlag på deres institution pr. 

1. august 2019.

3.    Status på bekendtgørelserne
Mandag d. 8. april 2019 var der frist for høringssvar vedrø-

rende udkast til bekendtgørelser om forberedende grund-

uddannelse. STUK har i alt modtaget 43 høringssvar, hvoraf 

27 indeholder bemærkninger, som nu sagsbehandles. Find 

udkast til bekendtgørelserne her: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62818 

4.   Status på sammenlægningsplaner 
STUK har nu modtaget spaltningsredegørelserne fra 

VUC’erne, sammenlægningsredegørelserne fra FGU’erne 

og hovedparten af fusionsredegørelserne fra produktions-

skolerne. Det indsendte materiale er i gang med at blive 

gennemgået, og STUK vil efterfølgende melde tilbage til 

institutionerne. Du kan finde spørgsmål/svar om instituti-

onsoprettelse, sammenlægningsplaner, spaltningsplaner og 

fusionsplaner her: https://uvm.dk/forberedende-grundud-

dannelse/spoergsmaal-og-svar  

5.   Vejledninger til læreplaner og fagbilag 
samt undervisningseksempler
De 21 faggrupper, der har udarbejdet udkast til læreplaner 

og fagbilag, er nu i gang med at udarbejde vejledninger til 

selvsamme. Grupperne består af lærere fra hhv. produkti-

onsskoler, VUC og aftagerinstitutioner. Vejledningerne in-

deholder – for hvert fag/fagligt tema – en særlig vejledning 

om undervisningen og en særlig vejledning for prøverne. 

Vejledningerne uddyber og kommer med konkrete ek-

sempler på, hvad de faglige mål er i hvert enkelt fag/fagligt 

tema samt konkrete beskrivelser af, hvordan prøverne kan 

blive gennemført. Der kommer også gode råd til prøveaf-

holdelse. Vejledningerne forventes offentliggjort i løbet af 

maj/juni 2019. 

Faggrupperne er i gang med at udarbejde konkrete eksem-

pler på helhedsorienterede, praksisbaserede og målori-

enterede undervisningsforløb. Arbejdet med undervis-

ningseksemplerne blev sat i gang med en fælles arbejdsdag 

på Middelfart Produktionsskole den 3. april 2019. Eksem-

plerne forventes offentliggjort i juni 2019.  

6.   Læringskonsulenternes arbejde 
Siden februar 2019 har læringskonsulenterne for FGU 

været rundt i landet og understøttet FGU-institutionerne 

gennem en række forskellige initiativer, herunder individuel-

le møder og netværksmøder med lederne, fyraftensmøder 

for medarbejderne, telefonisk sparring samt deltagelse i 

diverse regionale møder. Læringskonsulenternes understøt-

telse har fokus på de enkelte FGU-lederes behov, hvilket i 

høj grad drejer sig om at forberede opstarten for eleverne 

og for medarbejdergruppen samt opbygge et samarbejde 

mellem FGU og den kommunale ungeindsats. 

Der er mere information om FGU-læringskonsulentteamet 

samt kontaktoplysninger på de enkelte konsulenter på en ny 

side om teamet på https://uvm.dk/forberedende-grundud-

dannelse/laeringskonsulenterne-for-forberedende-grund-

uddannelse 

7.   Ledelsesforløb i maj/juni 2019
I maj/juni 2019 tilbydes alle FGU-institutionernes ledelses-

grupper at deltage i et tredages ledelsesforløb, der sætter 

fokus på arbejdet med de didaktiske principper og forbe-

redelse af opstarten. Ledelsesforløbet, der gennemføres af 

professionshøjskolerne, er finansieret af Undervisningsmi-

nisteriet via de afsatte reformmidler. Forløbet gennemføres 

fem steder i landet og vil have fokus på at udvikle konkrete 

processer og strukturer, som kan anvendes direkte ind i det 

enkelte ledelsesteams’ etableringsarbejde. Kompetence-

udviklingen vil tage udgangspunkt i FGU-institutionernes 

lokale kontekster. Der er udsendt information om forløbet 

til de enkelte FGU-ledere. 

Læringskonsulenterne for FGU vil deltage i ledelsesforlø-

bene, så der kan bygges videre på arbejdet i de etablerede 

ledernetværk.

8.    Workshops og regionale ledelsesmøder 
STUK har i den seneste tid afholdt forskellige møder og 

workshops rundt omkring i landet. Der blev ultimo februar 

og marts 2019 afholdt workshops om den Kommunale 

Ungeindsats (KUI), hvor medarbejdere fra kommunernes 

ungeindsatser var inviteret. Disse workshops blev afholdt 

i Aalborg, Randers, Fredericia, Slagelse, Ishøj og Hillerød. 

STUK gav generel information om FGU, og institutions-

lederne gav introduktion til de lokale FGU-tilbud og det 

kommende samarbejde med den kommunale ungeindsats.
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Der blev afholdt to administrative workshops for FGU-le-

derne og administrative medarbejdere den 28. marts i 

Odense og 3. april i Aarhus. Her blev der blandt andet gen-

nemgået tilskudsmodel og institutionsbekendtgørelse, og 

Moderniseringsstyrelsen gennemgik implementeringspla-

nerne for deres systemer, så FGU-institutionerne kan være 

klar til anvise løn og betale regninger den 1. august 2019, 

når uddannelsen starter op. Det planlægges afholdt yderli-

gere administrative workshops frem mod sommerferien. 

Derudover afholdte vi regionale møder for ledere i Greve, 

Aalborg, Herning og Haderslev primo april 2019, hvor der 

var fokus på indhold og organisering. Der blev sat fokus på 

praksis og givet inspiration til og drøftet, hvordan institutio-

nerne kan udvikle undervisningsforløb og hvordan under-

visningen og organiseringen kan tilrettelægges.


