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Introduktion til orienteringsbrevet
Der er stor interesse for nyt om implementeringen af den forberedende grunduddannelse (FGU). Undervisningsministeriet har derfor besluttet at udsende orienteringsbreve 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. Bekendtgørelser er udstedt
Der er udstedt to nye FGU-bekendtgørelser. Den ene er institutionsbekendtgørelsen - bekendtgørelse nr. 478 af 26. april 2019 om institutioner for forberedende
grunduddannelse m.v. - som primært udmønter lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse. Den anden er indholdsbekendtgørelsen
- bekendtgørelse nr. 479 af 26. april 2019 om forberedende grunduddannelse - som
udmønter lov nr. 697 af 8. juni 2018 om forberedende grunduddannelse.
Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse indeholder nærmere regler
om uddannelsens struktur, indhold, orden- og samværsregler m.v. Som en del af
bekendtgørelsen udmøntes også fagbilag og læreplaner samt didaktiske principper
for FGU.
Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v. indeholder nærmere regler om institutionernes drift, økonomi m.v.
Du kan finde institutionsbekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/
Forms/R0710.aspx?id=208808.
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og indholdsbekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208987
Bekendtgørelserne er ligeledes at finde på Undervisningsministeriets hjemmeside, sammen med de love, der danner
grundlaget for FGU: https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/love-og-regler.
Inden udstedelsen har udkastene til bekendtgørelserne
været i høring. Høringssvar og høringsnotat kan findes på
høringsportalen.dk: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/
Details/62818.

2. Læreplaner og fagbilag offentliggjort
Læreplaner og fagbilag for fag og faglige temaer på FGU
har, sammen med bekendtgørelserne, været i høring og er
nu endeligt godkendt. Læreplaner og fagbilag beskriver bl.a.
fagets/det faglige temas identitet og formål, faglige mål og
indhold, undervisnings- og arbejdsformer samt evaluering
og dokumentation for faget/det faglige tema. Underviserne
på FGU kan bruge læreplaner og fagbilag til at planlægge
indholdet i fagene. Engagerede undervisere fra VUC, produktionsskoler og aftagerinstitutioner har i løbet af 2018
udarbejdet læreplaner og fagbilag på baggrund af materiale,
som blev udarbejdet af skabelonarbejdsgruppen. I denne
proces afholdt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet seks
dialogmøder rundt omkring i landet, hvor undervisere og
andre interesserede var inviteret til at komme med input
til læreplaner og fagbilag, inden grupperne færdiggjorde de
endelige udkast. Læreplaner og fagbilag er nu offentliggjort,
og de kan findes på UVM’s hjemmeside: https://www.uvm.
dk/forberedende-grunduddannelse/uddannelsens-faglige-indhold/fag-og-faglige-temaer.

3. Kommunernes opgørelse af
målgruppevurderede
Kommunerne har opgjort antallet af elever, som forventes
målgruppevurderet til opstart på FGU 1. august 2019, samt
antallet af elever, der fortsætter på forberedende tilbud
under gældende regler. Samlet set skønner kommunerne,
at i alt 13.706 unge påbegynder FGU pr. 1. august 2019.
Af dem forventer kommunerne, at 9.355 målgruppevurderes til FGU, mens i alt 4.351 eksisterende egu-elever,
produktionsskoleelever og KUU-elever overgår til FGU
på de nuværende ordninger. Kommunernes skøn for den
forventede tilgang til FGU-institutionerne ligger tæt på de
aktivitetsforudsætninger, der er forudsat i reformøkonomien. FGU-institutionerne har modtaget opgørelserne fra
kommunerne, og kan bruge disse i deres planlægning for
2019. Læs nyhed herom på UVMs hjemmeside:
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https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/
maj/190501-skoen-fra-kommunerne-tyder-paa-god-tilslutning-til-fgu.

4. Status på spaltnings- fusions- og
sammenlægningsplaner
Der er indkommet spaltnings- fusions- eller sammenlægningsplaner fra næsten alle de berørte institutioner. STUK
gennemgår planerne så hurtigt som muligt, og vi forventer
at begynde at udsende breve med betingede godkendelser
i denne uge (uge 18). Alle institutioner skal i oktober 2019
indsende en endelig åbningsbalance, hvor der blandt andet
skal tages højde for kommentarerne i de betingede godkendelser. Først når den endelige åbningsbalance foreligger,
kan der foretages en endelig godkendelse.

5. FGU-institutioner og
databeskyttelsesrådgiver (DPO)
I forbindelse med oprettelse af de nye FGU-institutioner
har flere institutioner spurgt, om Statens It kan være databeskyttelsesrådgiver/DPO for institutionerne ift. de
it-systemer institutionerne anvender. Der er tale om de
it-systemer som Statens It stiller til rådighed for institutionerne på vegne af Moderniseringsstyrelsen og som
betegnes som fællesoffentlige. Dette kan ikke lade sig gøre,
da Statens It er databehandler, mens institutionerne er
dataansvarlige, og det er den dataansvarlige, der skal have
en DPO.
Styrelsen for It og Læring (STIL) har derfor udarbejdet en
vejledning til, hvordan institutionerne kan organisere sig
med en DPO. Du kan finde vejledningen på UVM’s hjemmeside under ’Læs mere’: https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/ansvar-og-aktoerer/statsligt-selveje.
Spørgsmål til vejledningen kan rettes til Kontoret for It-sikkerhed og Databeskyttelse i STIL via KID@stil.dk.

6. Administrative workshops i maj
Der afholdes to administrative workshops for FGU-ledere
og administrative medarbejdere henholdsvis 21. maj og 22.
maj. De to workshops vil være ens, men vil blive afholdt i
København den 21. maj og i Trekantsområdet den 22. maj.
Programmet og stederne for afholdelse er ikke endeligt
fastlagt, men temaerne vil blandt andet være administration af specialpædagogisk støtte, befordringsgodtgørelse,
SU-administration (for unge, der overgår til FGU efter
hidtidige vilkår), momskompensationsordningen, statens
indkøbsordninger samt partshøring.

7. Find viden om og inspiration til arbejdet i
FGU på www.emu.dk/fgu
På Undervisningsministeriets læringsportal emu.dk kan
lærere, pædagogisk personale og ledere finde viden, forskning og inspiration til deres arbejde. Emu.dk indeholder en
særskilt side om FGU med fokus på en række tværgående
emner og de enkelte fag og faglige temaer i FGU.
Faste tværgående temaer
På FGU-siden kan du finde viden og inspiration inden for
disse tværgående temaer:
•
•

•

•
•

•

Uddannelsens formål og historie
Ledelse, herunder strategisk ledelse, implementering
og kompetenceudvikling, kvalitet, pædagogisk ledelse
og teamsamarbejde
Undervisningsmiljø, herunder motivation, chikane og
mobning, fravær, fysisk og æstetisk undervisningsmiljø,
sundhed, ernæring og motion samt trivsel
Særlige elevgrupper, herunder ordblindhed, unge med
særlige behov, tosprogede elever og misbrug
Overgange, herunder den kommunale ungeindsats,
målgruppevurdering, vejledning og tværgående samarbejde
Fra juni 2019 vil du også kunne læse om temaet pædagogik og didaktik.

Undervisningseksempler og materiale om de
15 didaktiske principper
Du kan på nuværende tidspunkt finde undervisningseksempler til alle de faglige temaer. Der er blandt andet eksempler
på, hvordan dansk og matematik kan indgå i produktionen,
og hvordan den faglige læring kan se ud på de forskellige
niveauer. Du kan også læse om de 15 nye didaktiske principper for FGU og finde et materiale, som du og dine kolleger
sammen kan bruge til at planlægge undervisningsforløb
for jeres elever. Frem mod sommerferien vil der blive lagt
flere undervisningseksempler op til både de almene fag og
faglige temaer.
Hvis du har ideer til relevant indhold til FGU-siden på den
nye EMU, er du velkommen til at skrive til FGU-læringskonsulentteamet på:
FGU-laeringskonsulenterne@stukuvm.dk.
Ønsker du flere nyheder om FGU, så tilmeld dig emus nyhedsbrev og få besked, når der kommer nye materialer om
FGU på emu.dk.
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