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Børne- og Undervisningsministeriet udsender hermed orienteringsbrev om den forberedende grunduddannelse (FGU). Orienteringsbrevet giver indblik i de aktiviteter,
der foregår omkring FGU lige nu.
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’. Du kan tilmelde
dig her.
Orienteringsbrevet bliver også publiceret på www.uvm.dk/fgu.

1. Den forberedende grunduddannelse, FGU, er nu en realitet!
Den 1. august 2019 var en stor dag i dansk uddannelseshistorie – FGU så dagens lys
og slog dørene op for alle overdragede medarbejdere.
I forbindelse med opstarten har Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil udsendt en hilsen til alle nye medarbejdere og FGU-ledere, hvor hun
blandt andet udtrykker sin forventning til FGU’en: ”Jeg forventer, at FGU får afgørende
betydning for tusindvis af unge hvert år, og at FGU vil give dem de gode uddannelsesoplevelser, som de af forskellige grunde har savnet tidligere i deres skoleforløb. […] FGU skal
være kendetegnet ved en særlig pædagogisk tilgang med en praksisbaseret og helhedsorienteret undervisning samt et inkluderende læringsmiljø, der skal motivere og udvikle de
unge. Det er ingen nem opgave, men det er så vigtigt, at lykkes med den”.
Ministeren udtaler afslutningsvist: ”Jeg vil gerne sige tak for det store engagement og
den energi, I allerede har lagt i at få FGU godt i gang. Det bliver en gave til de unge at møde
engagerede og dedikerede mennesker som jer. […] Jeg ser frem til at følge det meget vigtige
arbejde, I har for jer i de kommende år, og jeg vil ønske jer en rigtig god opstart med FGU!”
I de kommende uger vil FGU-institutionerne holde opstart for eleverne, og FGU vil
tage sine første vigtige skridt.

2. Pjece om virksomhedspraktik

5. Seminar for FGU-ledere

STUK har publiceret pjecen Virksomhedspraktik i forberedende grunduddannelse. Pjecen er den sidste i rækken af en serie
på fire udgivelser, der introducerer de centrale elementer
i den samlede kommunale ungeindsats. Pjecen sætter
fokus på virksomhedspraktik for elever, der gennemfører
erhvervsgrunduddannelsen (egu) på FGU og på kommunernes praktikpladsopsøgende indsats for disse unge. Pjecen
er målrettet medarbejdere i den kommunale ungeindsats,
jobcentre, socialforvaltninger og FGU-institutioner.

STUK afholder i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen
et seminar om overenskomst og HR for alle FGU-lederne.
Seminaret afholdes i København den 20.-21. august 2019.
Seminaret vil blandt andet omhandle det statslige overenskomstsystem, løn- og personalepolitik mv. Hvis der er
spørgsmål til tilmelding kan Niels Henrik Hansen kontaktes
på: Niels.Henrik.Hansen@stukuvm.dk

6. Kontaktinformation i ministeriet
Du kan finde pjecen her.

Hvis du har spørgsmål til Børne- og Undervisningsministeriet omkring FGU, er du velkommen til at skrive en mail til
fgu@uvm.dk – så vil vi besvare din henvendelse hurtigst

3. Ny bekendtgørelse om selvstuderende
under 25 år

muligt.

Der er i juli 2019 udstedt en ny bekendtgørelse, Bekendtgørelse om adgang som selvstuderende for personer under
25 år til at aflægge prøve i fag i almen voksenuddannelse.
Bekendtgørelsen muliggør, at personer under 25 år, der
bortset fra aldersbetingelsen opfylder adgangskravet til
almen voksenuddannelse, men som ikke er indskrevet til
undervisning, kan aflægge prøve som selvstuderende efter
reglerne herom for almen voksenuddannelse.
Du kan finde bekendtgørelsen her.

4. Ny SPS-bekendtgørelse
Der er i juni 2019 udstedt en ny bekendtgørelse, Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelser, almene voksenuddannelser og forberedende
grunduddannelse mv. Bekendtgørelsen omfatter tilskud, som
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder til specialpædagogisk bistand på FGU.
Du kan finde bekendtgørelsen her.
Du kan læse mere om, hvilke støttemuligheder, der er for
elever på FGU her.

