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Nyt om FGU#19
Indhold

Introduktion til orienteringsbrevet

1) Nye film om de tre prøveformer på
FGU

Børne- og Undervisningsministeriet udsender hermed orienteringsbrev om den forberedende grunduddannelse (FGU). Orienteringsbrevet giver indblik i de aktiviteter,
der foregår omkring FGU lige nu.

2) EGU-prøveseminar i foråret
3) Prøveseminarer afholdes igen til
foråret

Du kan få ’Nyt om FGU’ ved at tilmelde dig BUVM’s nyhedsbrev. Hvis du vælger nyhedskategorien ”Uddannelser til unge”, vil du modtage ’Nyt om FGU’. Du kan tilmelde
dig her.

4) Elever på alle spor skal til prøve i
matematik og dansk

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

5) Deltagerbetaling i forbindelse med
kombinationsforløb

Det aktuelle orienteringsbrev vil ligeledes altid kunne læses på emu – danmarks
læringsportal www.emu.dk/fgu, som er ministeriets faglige portal til sektoren.

6) FGU-elever er omfattet af de
generelle adgangskrav på EUD
7) Reducering i FGU-kompetenceudviklingspulje for 2020
8) Konference om unge og
privatøkonomi
9) Glædelig jul og godt nytår
10) Inspiration fra sektoren

1. Nye film om de tre prøveformer på FGU
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fået lavet film om de tre prøveformer på
FGU; portfolioprøven, den praktiske prøve over én dag og den praktiske prøve over
flere dage. Hver film forklarer én prøveform og viser et eksempel på, hvordan en
prøve kan se ud med denne prøveform.
Filmene henvender sig til elever, men kan bruges til at forberede både elever og
lærere på, hvordan prøverne kan foregå på FGU. De tre film er frit tilgængelige og
kan ses og downloades her. Filmene kan også ses på emu.dk/fgu.

2. EGU-prøveseminar i foråret
Til foråret afholder STUK seminar med særligt fokus på prøveafholdelsen på
egu-sporet. Seminaret vil blive afholdt to forskellige steder i landet. Der vil komme
nærmere informationer ud om tid og sted til FGU-lederne i februar 2020.
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3. Prøveseminarer afholdes igen til foråret
I november måned blev der afholdt prøveseminarer forskellige steder i landet, hvor i alt ca. 600 lærere og ledere deltog.
I ”inspiration fra sektoren” nederst i nyhedsbrevet, kan du
læse mere om seminaret.
Til februar og marts 2020 afholdes lignende seminarer, hvor
både lærere og ledere kan deltage. Der vil igen være fokus
på prøveafholdelsen og mulighed for at arbejde i faggrupper
med forskellige elementer i forhold til prøven. Seminarerne
afholdes:
•
•
•
•
•

26. februar 2020 i Aalborg. Tilmeld dig her.
27. februar 2020 i København. Tilmeld dig her.
3. marts 2020 i Silkeborg. Tilmeld dig her.
4. marts 2020 i Middelfart. Tilmeld dig her.
11. marts 2020 i Roskilde. Tilmeld dig her.

FGU-lederne har også fået tilsendt information om seminarerne. Deadline for tilmelding er den 21. januar 2020
Spørgsmål til seminarerne kan sendes til
stuk.cef@stukuvm.dk.

på mindst 2,0 i hhv. dansk og matematik, skal skolen ud fra en
samtale vurdere, at ansøgeren kan gennemføre erhvervsuddannelsen. Hvis ansøgeren ikke opfylder karakterkravet kan
denne komme til en optagelsesprøve. Kontakt evt. den lokale
erhvervsskole for nærmere information om procedurerne.

7. Reducering i
FGU-kompetenceudviklingspulje for 2020
Som led i de politiske forhandlinger om finansiering af
FGU-budgetregulering i 2020 er kompetenceudviklingspuljen blevet nedjusteret fra 41 mio. kr. til 36 mio. kr. Puljevejledningen er justeret i forhold til denne ændring. Du kan
finde puljevejledningen her. Puljevejledningen er stadig med
forbehold for den endelige vedtagelse af finansloven for
2020.
Som følge af reduceringen i kompetenceudviklingspuljen har
FGU-institutionerne fået mulighed for at overføre uforbrugte midler fra 2019 til 2020. FGU-lederne er orienteret om
dette pr. mail.

8. Konference om unge og privatøkonomi
4. Elever på alle spor skal til prøve i matematik
og dansk
Som udgangspunkt skal alle elever på FGU til prøve i matematik og dansk eller dansk som andetsprog, uanset hvilket
spor de går på. Undervisningen og prøven skal foregå i henhold til læreplanerne for disse fag. Det er således de samme
læreplaner, der gælder for alle elever.
Du kan finde læreplaner og fagbilag her.

5. Deltagerbetaling i forbindelse med
kombinationsforløb
FGU-elever, der som led i et kombinationsforløb deltager i
undervisningselementer fra erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser, fritages
fra eventuel deltagerbetaling. Børne- og Undervisningsministeriet dækker evt. udgifter til deltagerbetaling for disse
elever gennem udbetaling af tilskuddene for den pågældende uddannelsesaktivitet. FGU-institutionen skal derfor ikke
afregne med udbyderen af de pågældende uddannelseselementer for elever, der deltager i kombinationsforløb.

6. FGU-elever er omfattet af de generelle
adgangskrav på EUD
FGU-elever, der efterfølgende ønsker at fortsætte på en
erhvervsuddannelse, skal leve op til de samme adgangskrav
som andre ansøgere. Foruden at have et karaktergennemsnit
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TrygFonden og Forbrugerrådet Tænk inviterer til konference torsdag den 6. februar 2020 i København. Konferencen
sætter fokus på at en privatøkonomi i balance er afgørende
for unges trivsel og evne til at mestre hverdagen. Læs mere
om konferencens indhold her.

9. Glædelig jul og godt nytår
Fra FGU-teamet i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil
vi gerne sige jer alle en stor tak for det gode samarbejde i
FGU’s første halve år. Det er både spændende og udfordrende at starte en helt ny uddannelse op. Vi vil sige jer en stor
tak for jeres kæmpe indsats for at få det hele til at lykkes.
Vi ønsker jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

10. Inspiration fra sektoren
”Inspiration fra sektoren” er et fast indslag i nyhedsbrevet,
hvor historier, idéer og erfaringer vil blive delt på tværs af
sektoren for at give inspiration. Hvis du har en idé til en god
historie fra din institution, er du velkommen til at skrive til
Cecilie.Kofod.Trampedach@stukuvm.dk.
I denne udgave af nyhedsbrevet sætter vi fokus på STUK’s
prøveseminar for lærere og ledere, der blev afholdt forskellige steder i landet i november måned.

”Det er vigtigt, at vi får delt erfaringer på tværs af skolerne”
I november har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
afholdt prøveseminarer fem forskellige steder i Danmark,
hvor ca. 600 FGU-lærere og ledere har deltaget. På seminarerne har lærere og ledere fået information om de tre
forskellige prøveformer på FGU. Derudover har der været
faglige drøftelser om prøverne, og der er blevet arbejdet
med konkrete eksempler på, hvordan forskellige fag og
faglige temaer kan afvikle prøve i deres fag.
Der har på seminardagene især været fokus på det arbejde, der går forud for prøven - nemlig undervisningen,
arbejdsportfolio, præsentationsportfolio og gode opgaveformuleringer for de praktiske prøver. Desuden har der
været fokus på konkretisering af bedømmelseskriterier,
faglige mål og prøvebedømmelsen.

Fokus på at gøre det generelle mere konkret
Onsdag den 6. november stod i prøvens tegn, da 140 lærere og ledere fra forskellige FGU-institutioner var samlet til
prøveseminar i København.
Seminarets første oplæg fra STUK havde fokus på, hvad
det er vigtigt at være opmærksom på før prøven. Her
handlede det især om, hvordan der skabes god sammenhæng mellem undervisningen og prøven, og hvad en god
portfolio kan indeholde. Efterfølgende blev der i mindre
faggrupper arbejdet med én af de tre prøveformer, hvor
fokus især var at komme med konkrete eksempler på,
hvordan undervisningen kan se ud, og hvordan den hænger sammen med den afsluttede prøve.
De efterfølgende timer blev brugt på korte oplæg fra
STUK om vigtige opmærksomhedspunkter under prøven
og konkretisering af bedømmelseskriterier, efterfulgt af
gruppearbejde, hvor lærerne og lederne selv kunne arbejde med at tilpasse de generelle retningslinjer for prøveformerne til netop deres fag eller faglige tema.

En markedsplads fuld af inspiration
Sidst på dagen blev alle de konkrete prøveeksempler, som
lærerne og lederne havde arbejdet med, samlet på ”markedspladsen”. Her fik grupperne på skift mulighed for at
præsentere og lytte til resultaterne af gruppernes arbejde.
En af præsentationerne på markedspladsen var et konkret
eksempel på, hvordan portfolioprøven i engelsk kunne
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udformes. En gruppe af engelsklærere havde lavet en
skabelon for en prøve, hvor eleven i undervisningen
havde arbejdet med at planlægge en rejse til et engelsktalende land ved at udarbejde en plan for syv dages rejse
inklusiv budget, kulturelle oplevelser, pakkelister osv.
Dette skulle blandt andet gøres ved først at interviewe
engelsktalende mennesker i det nærliggende kulturhus.
Gruppen forklarede, at de havde tænkt over koblingen mellem undervisning og prøven, og hvordan der er
forskellige krav til prøven afhængig af, hvilket niveau af
engelsk eleven er til prøve i. Derudover havde gruppen
også tænkt over, hvilke konkrete spørgsmål man som
engelsklærer kan stille til eleven under prøven.
En anden gruppe af engelsklærere lyttede nysgerrigt
til præsentationen. De stillede undervejs spørgsmål til
prøveeksemplet og de to grupper af engelsklærere endte
med en god drøftelse af, hvordan de hver især opfattede, hvad der ligger i betegnelsen ”en længere skriftlig
opgave”.

Vidensdeling på tværs af skolerne
I løbet af seminaret udtrykte flere lærere, at inspiration
fra andre lærere og deling af erfaringer på tværs fortsat er vigtigt for implementeringen af FGU. For selvom
lærerne er engagerede, ligger der fortsat en stor opgave i
at få skabt en ny fælles kultur ude på institutionerne. ”Det
er vigtigt, at vi får delt erfaringer på tværs af skolerne. Jeg
startede som lærer den 1. oktober, så for mig, og sikkert også
mange andre, er det jo helt nyt. Og så er det godt, at vi får mulighed for at spore os ind på, hvordan man kan sammensætte
et forløb”, fortæller en dansklærer.
Han forklarer, hvordan det for ham giver god mening
at mødes med andre lærere og arbejde med konkrete
eksempler på både struktur, planlægning og afholdelse af
undervisningsforløb og prøver i sit eget fag: ”Det, jeg tager
med fra i dag, er nogle af de konkrete eksempler fra andre
lærere; det her med at høre, hvordan de andre har grebet et
forløb an”, afslutter han.

Flere prøveseminarer på vej
De øvrige fire prøveseminarer i november blev afholdt i
Korsør, Skørping, Silkeborg og Middelfart og på grund af
stor efterspørgsel og interesse for seminarerne, afholder
STUK lignende seminarer igen i foråret 2020.

