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Aftalens hovedindhold

• En ny uddannelsespolitisk målsætning

• En sammenhængende kommunal ungeindsats

• En ny Forberedende Grunduddannelse
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Baggrund
Udfordringer
Ungdomsuddannelse
1 ud af 5 unge har
ikke opnået studie- eller
erhvervskompetence syv
år efter grundskolen.

1 ud af 5
Kontanthjælp

9 ud af 10
kontanthjælpsmodtagere
under 30 år har
grundskolen som højst
fuldførte uddannelse.

9 ud af 10
Vejledning og støtte

• Ukoordinerede funktioner
• Delt myndighedsansvar
• Ujævn adgang til SPS og
ordblindeundervisning

Unge i forberedende tilbud
1 ud af 5 unge eller
ca. 13.000 unge pr. årgang
går på et tidspunkt i mindst
et forberedende tilbud
1 ud af 5
(ekskl. 10. klasse).
Effekt af forberedende tilbud
Der ikke er nogen entydig
effekt af forberedende tilbud
i forhold til at få unge i gang
med en ungdomsuddannelse.
(SFI 2015)
Forberedende tilbud

• Forskelligartet finansiering
• Uklar progression
• Vanskeligt at koble det
praksisnære og det alment
faglige

4.000 unge i hver årgang får aldrig hverken studie- eller erhvervskompetence
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En sammenhængende
kommunal ungeindsats
Funktioner i forhold til FGU

• Målgruppevurdering
• Udarbejdelse af uddannelsesplan
• Tæt samspil mellem den kommunale ungeindsats og
institutionerne/skolerne om den enkelte unge.
• Opsøgende funktioner og koordinering i forhold til egu
virksomhedspraktik
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En sammenhængende
kommunal ungeindsats
Støtte

• Koordination af tildeling af en kontaktperson, herunder
sammentænkning med øvrige støtte-kontaktpersoner,
sagsbehandlere etc., så den unge primært har én kontaktperson i
kommunen
• Angivelse af kendt behov for specialpædagogisk støtte (SPS),
pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) og misbrugsindsats
omkring tilblivelsen og realiseringen af den unges
uddannelsesplan
• Jobcentrenes eksisterende funktioner og opgaver over for de unge
• Pligt til at følge unge under 25 år, der ikke er i uddannelse eller
beskæftigelse
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En ny Forberedende Grunduddannelse
Målgruppe

• Målgruppen er unge under 25 år uden en
ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse eller i
gang med uddannelse
• FGU er hovedvejen for unge, der ikke opfylder adgangskrav
til eud eller gymnasiale uddannelser umiddelbart efter
ophør af undervisningspligten
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En ny Forberedende Grunduddannelse
Opbygning: En ny forberedende
grunduddannelse (FGU) i tre spor:

Almen
grunduddannelse

Produktionsgrunduddannelse

Erhvervsgrunduddannelse

2/3 teori - 1/3 praksis

2/3 produktion - 1/3 teori

2/3 praktik - 1/3 skole

K-niveau 1 – 2
& Hf-forberedende
niveau

K-niveau 1 - 3

K-niveau 1 - 3

Basis

FVU-niveau

Basis

Faglig introduktion

Afsøgningsforløb
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En ny Forberedende Grunduddannelse
Indhold

• Almen grunduddannelse: praksisorienteret undervisning i
almene fag
• Produktionsgrunduddannelse: værkstedsundervisning
• Erhvervsgrunduddannelse: praktikuddannelse
• Praksisorienteret dansk og matematik i alle spor
• Mulighed for erhvervstræning i virksomhed op til 4 uger
• Virksomhedspraktik med praktikaftale i egu
• Kombinationsforløb
• Specialpædagogisk støtte (SPS)
• Integreret ordblindeundervisning
• Niveau 1 – 3 i kvalifikationsrammen for livslang læring
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En ny Forberedende Grunduddannelse
Læringsmiljø

• Inkluderende læringsmiljø
• Hold- og arbejdsfællesskab
• Praksisorienteret
• Fokus på personlig, social og faglig progression
• Tre retningsgivende mål:
• De unges overgang til uddannelse eller beskæftigelse
• De unges trivsel
• De unges fravær
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En ny Forberedende Grunduddannelse
Støttemuligheder

• Lige adgang til SPS uafhængigt af, hvor man er i
uddannelsessystemet
• Styrket kvalitet i ordblindeundervisningen i et inkluderende
læringsmiljø på FGU, der tager højde for elevernes eventuelle
vanskeligheder, herunder ordblindhed
• It-støtte følger den ordblinde gennem hele
uddannelsessystemet
• Analyse af smidigere overlevering af ordblindeoplysninger
mellem uddannelser med henblik på afbureaukratisering
• Mulighed for, at den kommunale ungeindsats hjælper den
unge i overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse ift.
støttemuligheder
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En ny Forberedende Grunduddannelse
Forløb

• Uddannelsesplan fastsætter mål, retning og
varighed
• Forløbsplan beskriver indhold, og hvordan mål nås
• Fleksibel tilrettelæggelse samt af- og påstigning
• Varighed maks. 2 år med mulighed for forlængelse
• Kompetencebevis og evt. uddannelsesbevis efter
endt forløb
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En ny Forberedende Grunduddannelse
Skoler

• Balance mellem geografisk nærhed og fagligt bæredygtige
miljøer
• Ca. 90 skoler, hvoraf op imod en tredjedel vil være institutioner
• Det præcise antal institutioner og skoler fastlægges på baggrund af lokal
proces. Der forventes flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i
kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag.
• Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal
kommuner
• Institutionen har udbudspligt i dækningsområdet

• Hver institution har én bestyrelse og én øverste leder. Der skal
være pædagogisk ledelse på alle skoler
• Alle tre spor skal som udgangspunkt findes på alle skoler
• Institutionerne er statsligt selvejende
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En ny Forberedende Grunduddannelse
Forsørgelse

• Eleverne modtager en skoleydelse
• For over 18 årige: samme niveau som uddannelseshjælp
• For under 18 årige: 1.516 kr./mdr.
• Mulighed for at trække i ydelse ved fravær
• Mulighed for lovligt fravær fx i forbindelse med sygdom
• Forsørgertillæg som et supplement til skoleydelse svarende
til de nominelle niveauer for forsørgertillæg i SU-systemet
• Mindst et dagligt måltid på skolen
• Mulighed for befordringsrabat
• Udbetales af institutionen og finansieres af staten med
kommunalt bidrag på 65 pct.
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Oprettelse af FGU
Institutioner og skoler
• Lokal proces (4 mdr.) om placering af
skoler, hvor der tages udgangspunkt i:
• Elevgrundlag
• De eksisterende bygninger
• Sammenhængende fagligt/pædagogisk skolemiljø
• Alle tre spor af FGU
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Oprettelse af FGU
Institutioner og skoler
• Interimsbestyrelse for hver institution fra efteråret 2018
• Aktiver/passiver forbundet med aktivitet til målgruppen på
de eksisterende institutioner i et dækningsområde
overdrages til FGU-institutionerne
• Reformfølgegruppe med repræsentation af fx
arbejdsmarkedets parter, KL, erhvervsskoler, FGUinstitutioner og elev- og lærerorganisationer
• Efter en overgangsperiode på fire år skal hver skole være et
sammenhængende fagligt/pædagogisk skolemiljø

Oprettelse af FGU
Medarbejdere

• FGU får behov for dygtige og erfarne medarbejdere; både
ledere, lærere og administrativt personale
• Medarbejderoverdragelse
• Institutionerne forpligtes pr. 1. august 2019 til at overtage medarbejdere
fra de eksisterende forberedende tilbud på produktionsskolerne, VUC’er
(der udbyder almen voksenundervisning, forberedende
voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne), i visse tilfælde
fra driftsoverenskomstparter, samt institutioner der udbyder KUU og egu.

• De overenskomstmæssige forhold drøftes mellem
arbejdsmarkedets parter
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Oprettelse af FGU
Tidsplan
2017
nov

dec

Lovgivning

2018
jan

feb

mar

Lovforslag

apr

maj

jun

2019
aug

sep

okt

nov

Bestyrelser

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

Bekendtgørelser

Bygningsoverdragelse

Afgørelse om
dækningsområder

Interimbestyrelser

Ledere

Bestyrelser

Skoleledere ansættes

Udpegning af
medarbejdere til
overdragelse

Medarbejdere

Fagenes indhold

Kompetenceudvikling
og implementeringsstøtte

dec

Forventet vedtagelse
af lov

Lokal proces for
institutionsdannelse
(4 måneder)

Oprettelse af
institutioner

jul

Vejledninger og eksempler for
undervisning og administration

Læreplansgrupper og fagbilagsgrupper

Info- og
temamøder

Støtte og rådgivning om overdragelse og administration

Institutioner
oprettes

Medarbejdere
overdrages

Udvikle lokale
undervisningsplaner
opgaver, samarbejde mv.
Kompetenceudvikling og øvrig
implementeringsstøtte, herunder
etablering af netværk,
implementeringsteams mv.

Elevstart

