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INDLEDNING

I oktober 2017 blev Aftale om bedre veje til uddannelse og job indgået med opbakning 
fra alle Folketingets partier. Aftalen handler om de unge, der ikke går den lige vej fra 
grundskolen til ungdomsuddannelse og arbejdsliv, men som har brug for en anden vej. 
Den indeholder tre hovedområder, der hver for sig bidrager til en helhedsorienteret løs-
ning:
 
 ✓  En ny 100 % -målsætning: Fremefter skal 90 % have en ungdomsuddannelse, 

når de er 25 år, mens de øvrige 10 % skal være godt på vej eller have fast tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet. 

 ✓  En sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, 
beskæftigelses- og socialsektorerne, og rækkende helt fra folkeskolen og frem til 
indgangen til arbejdslivet.

 ✓  En ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), der samler en række eksiste-
rende tilbud: Produktionsskolerne, VUC’s AVU- og FVU-undervisning,  
ordblindeundervisning (OBU), erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og den kombi-
nerede ungdomsuddannelse (KUU). 

Det er en stor og kompleks opgave, der ligger forude. Men også en vigtig opgave, nemlig 
at få alle unge med samt at skabe sammenhæng mellem grundskole og de unges videre 
vej i uddannelse og arbejde. Og endelig er det en opgave, der kun kan løses i fællesskab! 

Denne folder er udarbejdet med henblik på den forestående proces omkring etablering 
af FGU – og derfor er fokus på FGU og etableringsprocessen. Folderen henvender sig til 
alle, der er eller bliver involveret i denne proces, hvad end det er medarbejdere, ledere og 
bestyrelser på produktionsskolerne eller andre institutioner, eller det er kommunalpoli-
tikere, embedsmænd, konsulenter eller noget helt fjerde. Folderen giver forhåbentlig et 
overskueligt og præcist indblik i, hvad aftalen lægger op til, samt giver svar på en række 
relevante spørgsmål.

God læselyst og god arbejdslyst!

Produktionsskoleforeningen, december 2017
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En central ambition med aftalen er, at man vil forenkle 
og samle det forberedende område ved at integrere 
seks eksisterende forberedende tilbud i en ny Forbe-
redende Grunduddannelse (FGU). I dag er der mange 
forskellige forberedende tilbud, og hver for sig rummer 
de væsentlige styrker. Men det forberedende område 
er i dag præget af ’systemfejl’; der mangler sammen-
hæng og gennemskuelighed for både de unge og for 
aktørerne på området, og det resulterer bl.a. i afbrudte 
og gentagne forløb. 

FGU skal være det store og brede tilbud til unge, 
der har brug for et forberedende forløb. FGU er en 
ny uddannelse, men den bygger på styrkerne fra de 
eksisterende forberedende tilbud, og særligt på pro-
duktionsskolernes pædagogik kombineret med VUC’s 
almenfaglige elementer. 

Det står der i aftalen: 
”FGU erstatter en række af de nuvæ-
rende forberedende tilbud. Det dre-
jer sig om produktionsskoletilbud, 
kombineret ungdomsuddannelse 
og erhvervsgrunduddannelsen, som 
integreres i den nye uddannelse. 
Derudover drejer det sig om almen 
voksenuddannelse, ordblindeunder-
visning for voksne samt forbereden-
de voksenundervisning, som ligele-
des integreres i den nye uddannelse 
for de unge i målgruppen. […] 
Den ny uddannelse tager udgangs-
punkt i produktionsskolernes 
særlige pædagogik kombineret med 
de almenfaglige elementer fra VUC. 
Den skal således bygge på styrker-
ne fra eksisterende forberedende 
tilbud […] Den nye uddannelse skal 
reguleres i en ny lov.” (s. 4)

1. Hvad er FGU, og hvad vil man med aftalen? 

FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE (FGU) 

En helt central del af aftalen er etableringen af en ny Forberedende Grunduddannelse 
(FGU). Med FGU samles en række af de eksisterende forberedende forløb i et nyt ud-
dannelsestilbud, der bliver den ny ’hovedvej’ på det forberedende område. FGU har én 
indgang og tre spor: Almen grunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelse 
(PGU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU). Det skal gøre det lettere at tilbyde de unge en 
helhedsorienteret løsning på deres individuelle udfordringer, og det skal gøre det lettere 
for de unge at finde rundt. 

FGU er en ny uddannelse, men den skal bygge på de gode pædagogiske principper, der 
allerede eksisterer. Det fremgår allerede af aftalens indledning, hvor der står, at FGU ’står 
på skuldrene af især produktionsskolernes værkstedspædagogik kombineret med VUC’s 
almenundervisning’ (jf. s. 3). Læring i praksis skal altså stå centralt i FGU, men der skal være 
en stærk kobling til teori. Således skal man (som i dag på produktionsskolerne) have reel 
produktion på Produktionsgrunduddannelsen, men man skal også på alle tre spor have 
dansk og matematik – med udgangspunkt i praksis. Det er godt, for vi ved at praksis virker! 
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2. Hvad skal FGU kunne (formål), og hvem er  
målgruppen?

Formålet med FGU er kort sagt at gøre unge klar til at 
påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelse og/
eller klar til at varetage ordinær beskæftigelse. Samt at 
ruste de unge til at blive demokratiske og aktive med-
borgere.

Målgruppen for FGU er unge under 25 år, som har 
opfyldt undervisningspligten, som ikke har en ung-
domsuddannelse, og som kan profitere af tilbuddets 
indhold. Således skal fx de unge, der i dag går på 
produktionsskole, følger AVU-, FVU- eller ordblindeun-
dervisning på VUC, eller tager en EGU eller KUU frem-
adrettet kunne rummes inden for FGU. 

Det er den kommunale ungeindsats, der målgruppe-
vurderer unge til FGU, og de kan dispensere fra alders-
grænsen på 25 år (jf. aftalen s. 18). 

Det står der i aftalen:
”Aftalepartierne er enige om, at den 
nye uddannelse skal give de unge 
kundskaber, færdigheder, afklaring 
og motivation til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse eller opnå 
ufaglært beskæftigelse. Uddan-
nelsen skal derudover styrke deres 
personlige og sociale kompetencer 
og demokratiske dannelse […] 
Aftalepartierne er enige om, at FGU 
skal henvende sig til unge under 25 
år uden en ungdomsuddannelse. 
FGU skal være et tilbud for unge, 
der har behov for afklaring om deres 
fremtidige uddannelses- og beskæf-
tigelsesvej.” (s. 5)
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FGU er helt overordnet en praktisk uddannelse med 
anvendelsesorienteret og praksisbaseret undervisning 
over hele linjen (fx aftalen s. 9). Den er bygget op af tre 
spor: Almen grunduddannelse (AGU), Produktions-
grunduddannelse (PGU) og Erhvervsgrunduddannelse 
(EGU), og uddannelsen skal rumme en bred og forskel-
ligartet målgruppe. 

Derfor er FGU fleksibel i sin opbygning, bl.a. derved at 
der er forskellige på- og afstigningsniveauer, samt også 
er mulighed for at inddrage elementer og moduler på 
tværs. Forløbstiden vil derfor variere, på samme måde 
som det i dag er tilfældet på produktionsskolerne og 
på KUU. Maksimal varighed er 2 år, men med mulighed 
for forlængelse (via den kommunale ungeindsats). 

Alle der optages på FGU skal opnå grundlæggende 
kompetencer i dansk og matematik, og der er på alle 
tre spor mulighed for kombinationsforløb til ungdoms-
uddannelse samt erhvervstræning i virksomheder.  
Højeste niveau er kompetenceniveau 3 (svarende til 
KUU og EGU i dag), og muligheden for at tilrettelæg-
ge erhvervsuddannelse via Produktionsskolebaseret 
erhvervsuddannelse (PBE) videreføres i FGU. 

Der er tre retningsgivende mål for FGU, og det er: 
Overgang til uddannelse og beskæftigelse, de unges 
trivsel samt de unges fravær (jf. aftalen s. 4).

Det står der i aftalen:
”Aftalepartierne er enige om, at FGU 
består af tre spor: almen grundud-
dannelse, produktionsgrunduddan-
nelse og erhvervsgrunduddannelse 
[…] Udgangspunktet for almen 
grunduddannelse er undervisning 
i almene fag tilrettelagt på en prak-
sisrettet måde. […] Udgangspunktet 
for produktionsgrunduddannelsen 
er værkstedsundervisning, som vi 
i dag kender det fra især produkti-
onsskolerne […] Udgangspunktet 
for erhvervsgrunduddannelsen er 
aftalebaseret praktik [...] Egu i sin 
nuværende form videreføres i ud-
gangspunktet i FGU.” (s. 5f.)

3. Hvad er indholdet i FGU, og hvordan er den  
bygget op?
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4. Er FGU en kompetencegivende uddannelse – eller 
’hvad kan den’?

FGU kan som et individuelt tilrettelagt forløb give den 
enkelte unge de kompetencer, han eller hun har brug 
for ift. vedkommendes specifikke uddannelsesplan. 
Herunder reelle kompetencer, der kan åbne døren til 
videre uddannelse, fx ved at imødekomme adgangs-
krav til EUD, HF mv. Det kan også være meritgivende 
elementer i form af relevante certifikater (hygiejnebe-
vis, førstehjælp, svejsekursus etc.) samt grundfag, der 
imødekommer nogle af overgangskravene mellem 
grundforløb og hovedforløb i en erhvervsuddannelse. 
En del af de unge sigter mod beskæftigelse i stedet 
for videre uddannelse, og for dem er FGU (for PGU- og 
EGU-sporets vedkommende) erhvervskompetencegi-
vende til et ufaglært arbejdsmarked, sådan som det i 
dag er tilfældet med KUU og EGU (sidstnævnte bevarer 
dimittendrettighederne fremefter i FGU). 

For de unge, der af den ene eller anden grund ikke er 
klar til en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddan-
nelse, bliver FGU altså en tredje vej til uddannelse eller 
beskæftigelse – og en vej med udgangspunkt i det 
praktiske. Men altså også en vej, der giver reelle kom-
petencer op til niveau 3 og med et uddannelsesbevis 
eller kompetencebevis, som dokumenterer de opnåe-
de kompetencer.

Det står der i aftalen:
”Aftalepartierne er enige om, at den 
udbydende skole udsteder et bevis 
til alle elever efter tilfredsstillende 
gennemførelse af et FGU-forløb på 
minimum 12 uger. Der udstedes 
enten et kompetencebevis eller 
et uddannelsesbevis. Kompeten-
cebeviset dokumenterer opnåede 
faglige kompetencer og eventuelt 
dertil knyttede sociale og person-
lige kompetencer [… T]il elever, 
som afslutter på K-niveau 3 på 
erhvervsgrunduddannelsen eller 
produktionsgrunduddannelsen, 
udstedes et afsluttende uddannel-
sesbevis, som dokumenterer den 
opnåede kompetence. For elever i 
almen grunduddannelse, som har 
bestået de fag, der indgår i almen 
forberedelseseksamen, udstedes et 
afsluttende uddannelsesbevis, der 
dokumenterer, om eleven opfylder 
adgangskravene for optagelse på 
den 2-årige hf samt adgangskravene 
til erhvervsuddannelserne.” (s. 13)
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FGU bygger videre på de eksisterende forløb såvel indholdsmæssigt og pædagogisk som 
ift. bygninger og medarbejdere. Men FGU skal etableres som noget nyt, idet FGU-institu-
tionerne skal etableres som statslige selvejeinstitutioner med egen ledelse osv., og med 
det primære formål at drive FGU. Man kan således ikke udlicitere FGU-opgaven til en 
produktionsskole, en VUC eller for den sags skyld en ungdomsskole eller erhvervsskole. 
Der skal oprettes en ny, selvstændig institution. Dette skal ske gennem en proces, der er 
lokalt forankret, men forløber ud fra en centralt stillet ramme og med en central beslut-
ning i sidste ende.  Baggrunden herfor er bl.a., at det var vigtigt for aftalepartierne, på 
den ene side at sikre en ensartethed i indhold og kvalitet i FGU over hele landet, og på 
den anden side at fastholde nærhed og ejerskab lokalt. Derfor den statslige forankring 
med en markant kommunal indflydelse. Kommunerne er altså en central aktør i etable-
ringsprocessen, og det samme er de eksisterende aktører på det forberedende område 
samt ungdomsuddannelserne. 

De seks eksisterende tilbuds aktivitet udgjorde i 2015 over 21.000 årselever. Det 
giver et fingerpeg ift. aktiviteten på FGU, idet alle unge i disse tilbud i princippet 
ville tilhøre FGU-målgruppen. Men også kun et fingerpeg. Aktiviteten kan blive lidt 
mindre som følge af bl.a. opsving og højere beskæftigelse samt af den større sam-
menhæng i FGU, der forventes at modvirke dobbeltforløb mm. Og aktiviteten kan 
blive lidt højere som følge af bl.a. krise og nedgang i beskæftigelse samt af at FGU 
som det brede tilbud forventes at overtage en del af aktiviteten fra fx projektaktivi-
teter for samme målgruppe i kommunerne. 

De seks forberedende tilbud, der integreres i FGU samt deres aktivitet (elever under 
25 år, 2015-tal):  
 
 • Produktionsskoleforløb, 7.500 årselever
 • Almen voksenuddannelse (AVU), 7.400 årselever
 • Forberedende voksenuddannelse (FVU), 1.200 årselever
 • Ordblindeundervisning, fuld tid (OBU), 325 årselever
 • Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), 2.400 årselever
 • Erhvervsgrunduddannelse (EGU), 2.400 årselever

(Kilde: Undervisningsministeriet. Ministeriet arbejder på opdaterede tal, og dem vil vi for-
midle straks de foreligger)

ETABLERINGEN AF FGU - PROCES OG RAMMER
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5. Hvad er opgaven lokalt ift. etablering af FGU?

Etableringen af FGU skal ske nedefra i en bottom 
up-proces. Det ligger i aftalen, og derfor er der ikke fra 
politisk hold tegnet et landkort med dækningsområ-
der, institutioner og skoler. Det skal besluttes på bag-
grund af en lokal proces. Opgaven er derfor lokalt at nå 
til enighed om, hvor FGU-institutioner og FGU-skoler 
skal placeres, samt via Kommunekontaktrådene (KKR) 
indstille dette til ministeren. 

Aftalen lægger op til at der skal være i alt ca. 90 skoler, 
og heraf skal ca. 1/3 være selvejende FGU-institutioner, 
dvs. de øvrige ca. 2/3 bliver FGU-skoler, der fungerer 
som afdelinger under FGU-institutionen. FGU-instituti-
onerne skal etableres som selvstændige statsligt selv-
ejende institutioner, hvis primære funktion og formål 
bliver at drive FGU-undervisning. 

  

Det står der i aftalen:
”Aftalepartierne er enige om, at un-
dervisningsministeren efter en lokal 
proces opretter de nye institutioner 
som statsligt selvejende institutio-
ner og godkender vedtægterne. Der 
oprettes i omegnen af 90 skoler, som 
organiseres i de selvejende institu-
tioner, der antalsmæssigt udgør op 
imod en tredjedel af det samlede 
antal skoler. For hver institution er 
der én bestyrelse, én øverste leder, 
ét regnskab og ét budget. Det er 
institutionen og ikke skolerne, som 
ansætter medarbejderne.” (s. 23)

 6. Hvem indgår i processen med at etablere 
FGU-institutioner og skoler?

Der er tre parter, som skal indgå i den lokale proces: 
Det er kommunerne, de forberedende institutioner 
samt relevante ungdomsuddannelser. Kommunerne 
er centrale, fordi det er dem, der via KKR indstiller for-
slag til ministeren. De forberedende institutioner (dvs. 
produktionsskolerne og VUC, men også KUU og EGU) 
er centrale, fordi de integreres i FGU, og dermed er det 
deres pædagogik, viden, bygninger og medarbejdere, 
som FGU bygger på. Og ungdomsuddannelserne (sær-
ligt EUD) er centrale, fordi det er dem, der er aftagerin-
stitutioner til eleverne på FGU.

Der udpeges desuden en opmand, som kan inddrages 
mhp. at sikre, at kriterier mv. for etableringen er over-
holdt. Opmanden afrapporterer til undervisningsmini-
steren (jf. aftalen s. 25)

  

Det står der i aftalen:
”Aftalepartierne er enige om, at 
den lokale forankring sikres ved, at 
kommunerne (KKR) under inddra-
gelse af eksisterende institutioner på 
det forberedende område samt for 
ungdomsuddannelserne og under 
hensyn til nedenstående rammer 
stiller forslag til dækningsområder 
og placering af skoler. Det præcise 
antal institutioner og skoler fast-
lægges på baggrund af den lokale 
proces.” (s. 24) 
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Virksomhedsoverdragelsesloven sættes i kraft for de ansatte, når FGU 
oprettes. Det betyder, at FGU-institutionerne bliver forpligtet til at overta-
ge medarbejdere fra de forberedende tilbud, der integreres i FGU. Du kan 
finde virksomhedsoverdragelsesloven her:  
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=29514
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7. Hvem beslutter i sidste ende, hvordan landkortet  
skal se ud?

Det gør undervisningsministeren. Når kommunerne 
via KKR har indstillet deres forslag til Undervisningsmi-
nisteriet, drøftes indstillingerne blandt aftalepartierne, 
og pba. indstillinger og drøftelse opretter ministeren 
institutionerne – og beslutter dermed også, hvordan 
landkortet kommer til at se ud. Etableringsprocessen 
er altså lokalt forankret, og inddrager såvel den enkelte 
kommune som de lokale aktører, men den er centralt 
styret, og koordineres centralt og politisk, idet aftale-
partierne inddrages og ministeren i sidste ende træffer 
afgørelse.

Det står der i aftalen:
”Aftalepartierne er enige om, at un-
dervisningsministeren på baggrund 
af forslagene om dækningsområ-
der og placering af skoler opretter 
institutionerne efter drøftelse med 
aftalepartierne. (s. 25)
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8. Hvordan er den overordnede tidsramme for processen?

Den lokale proces igangsættes formelt omkring d. 1. 
februar 2018 og ca. fire måneder frem, dvs. indstillin-
gerne skal indgives til ministeriet ca. d. 1. juni. Derefter 
skal indstillingerne drøftes blandt aftalepartierne, hvor-
efter ministeren forventeligt i august 2018 opretter 
institutionerne og dermed også dækningsområderne. 

Den overordnede tidsramme forventes at være som 
illustreret herunder:

  

Det står der i aftalen:
”Forslag til undervisningsministeren 
om dækningsområder og placering 
af skoler ud fra ovenstående rammer 
skal være modtaget ca. fire måneder 
efter den lokale proces igangsættes.” 
(s. 25)

Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

2017 2018 2019 
nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep 

Udvikle lokale undervisningsplaner  mv. 

Overdragelse af  
aktiver/passiver 

Bestyrelser 

Vejledninger, bekendtgørelser og  
eksempler  for undervisning 

Udpegning af medarbejdere 

Institutionsledere ansættes 

Interimbestyrelser 

Lokal proces 

Læreplansgrupper og fagbilagsgrupper 

Lokal proces  for  
dækningsområder  
og bygningsoverdragelse  

Uddannelsen 

Afgørelse om dækningsområder 

Institutioner  
oprettes 

Elevstart 

Udvikling af skabeloner 

Kompetenceudvikling og øvrig impl.støtte Støtte og rådgivning om overdragelse og administration Info- og temamøder 
Implementerings- 
støtte og opfølgning 

Medarbejdere er overdraget 

Den Kommunale  
Ungeindsats 

It- og  
dataunderstøttelse  

Videreudvikling af Ungedatabasen 

Etablering af procedure for opfølgning på målsætning  

Værnsregler 
Opmand 

Plan for kompetenceudvikling  og 
implementeringsstøtte 

Udarbejdelse af udbud 

Projekt om kommunal ungeindsats, fx udbrede best practice 

Bekendtgørelse 

Vejledning om målgruppevurdering mv. 

Bekendtgørelser 
Lovgivning Forventet vedtagelse  

af lov  
 

Lovforslag  

Økonomi 
Negativ budgetreg. 1 Negativ budgetreg. 2 

DUT forhandlinger 

Model for udslusningstaxameter og  
Kombinationsforløb 

Byrdemæssige 
konsekvenser 

Bestyrelser, ledelse  
og medarbejdere 

Foreløbig tidsplan for implementering af FGU  

Tidsplanen er vejledende. De præcise datoer bliver udmeldt på uvm.dk 

Opdateret 4. december 2017 

Analyser af datakilder, målemetoder og udviklingsbehov 

Bemærk at tidsplanen er tentativ og som sådan løbende justeres. Du kan altid finde den seneste version på ministeriets hjemmeside
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9. Hvad skal FGU-institutionerne kunne levere?  
Og hvad skal FGU-skolerne kunne levere?

FGU-institutioner og -skoler skal levere et uddannel-
sestilbud, som på den ene side har bredde og kan 
udbyde alle tre spor, og på den anden side bevarer 
nærhed og overskuelighed for den enkelte unge. Sagt 
på en anden måde skal FGU have en vis størrelse og 
volumen, men det skal ikke blive mastodonter, som de 
unge forsvinder i. Der er ikke i aftalen defineret et mi-
nimums- eller maksimumselevtal for institutioner eller 
skoler – i stedet påpeges ovennævnte balance.

Der er ikke krav om, at FGU-institution eller -skole skal 
være samlet på én matrikel, men udgangspunktet 
er, at den enkelte unges forløb finder sted på samme 
matrikel. Bemærk at der kan dispenseres: Dels kan 
ministeren godkende skoler, der ikke udbyder alle tre 
spor (fx i yderområder), dels opererer man med en 
overgangsperiode på 4 år ift. at skabe et sammenhæn-
gende fagligt/pædagogisk skolemiljø med en passen-
de afstand mellem evt. matrikler (jf. aftalens s. 24).

  

Det står der i aftalen:
”Skolerne kan have for få elever til 
at kunne sikre fleksibilitet i uddan-
nelsen og et fagligt bæredygtigt 
niveau, og for mange elever til, at 
målgruppen føler sig hjemme. Der 
skal i de lokale forslag sikres en 
balance mellem nærhed og faglig 
stabilitet. Skolerne skal i udgangs-
punktet indeholde alle tre spor af 
FGU. Der skal være et tilstrækkeligt 
elevgrundlag til at kunne sikre 
holdfællesskabet på de forskellige 
niveauer på de tre spor.” (s. 24)

Kommunekontaktrådene (KKR) spiller en central rolle i den lokale proces. 
Der er fem KKR, ét i hver region, og de er en del af KL’s politiske organisation. 
KKR består af alle borgmestre i regionen og et antal kommunalbestyrelses-
medlemmer, så sammensætningen samlet set afspejler stemmefordelingen 
ved kommunalvalget. Et af formålene med KKR er at styrke kommunernes 
samarbejde i varetagelsen af opgaver, der går på tværs af kommunerne i 
regionen. Du kan læse mere om KKR på KL’s hjemmeside:  
http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/
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Forskellen på FGU-institutioner og FGU-skoler er, at en 
skole er en afdeling under en institution. Skolen er som 
sådan en del af institutionen, idet skolen er underlagt 
institutionens ledelse. På skolerne skal der være pæda-
gogisk ledelse, men den overordnede ledelse og det 
overordnede ansvar ligger hos institutionen. Det er 
således også institutionen, der står til ansvar for mini-
steriets tilsyn. 
I og med ledelse og administration væsentligt er 
samlet på institutionen, er der en markant forskel på 
grundtilskuddet for hhv. institutioner og skoler. Sidst-
nævnte får 1,7 mill. kr. i grundtilskud, mens institutio-
nerne får forventeligt ca. 3,5 mill. kr. i grundtilskud (det 
præcise beløb afhænger af, hvor mange institutioner, 
der ender med at blive oprettet).

På ét punkt er der dog ingen forskel mellem institutio-
ner og skoler: Både institutioner og skoler skal udbyde 
FGU med alle tre spor. Aftalen forholder sig ikke til, om 
en institution skal have flere årselever end en skole. 

  

Det står der i aftalen:
”Der oprettes i omegnen af 90 
skoler, som organiseres i de selv-
ejende institutioner, der antalsmæs-
sigt udgør op imod en tredjedel af 
det samlede antal skoler. For hver 
institution er der én bestyrelse, én 
øverste leder, ét regnskab og ét 
budget. Det er institutionen og ikke 
skolerne, som ansætter medarbej-
derne.” (s. 23)
”Der skal være pædagogisk ledel-
se på alle skoler, og institutionens 
øverste ledelse skal derudover være 
synlig på skolerne.” (s. 24)
”Antallet af institutioner vil sikre en 
størrelse af institutioner, der mu-
liggør en effektiv drift, herunder 
særligt de administrative funktioner, 
sikrer en faglig bredde, økonomisk 
bæredygtighed og samtidig et dæk-
ningsområde med et rimeligt antal 
kommuner, hvorfra der henvises 
elever.” (s. 25)
”Aftalepartierne er enige om, at der 
ydes ét fast grundtilskud pr. institu-
tion og grundtilskud på 1,7 mio. kr. 
årligt til de øvrige skoler (2017-ni-
veauer).” (s. 26)

10. Hvad er forskellen på institutioner og skoler?
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Der er ikke med aftalen afsat ekstra midler til at bygge 
nyt eller købe bygninger mhp. at etablere FGU. Ud-
gangspunktet er, at FGU skal bygge på de eksisterende 
forberedende tilbud, også hvad ressourcer og herunder 
bygninger angår. 

Aftalen betoner, at særligt produktionsskolerne er 
grundpillen i de nye FGU-institutioner og -skoler, bl.a. 
fordi produktionsskolerne overgår fuldt og helt til FGU, 
dvs. al bygningsmasse fra produktionsskolerne overgår 
til den ny FGU. Men i princippet overdrages ressour-
cer fra alle seks eksisterende forberedende tilbud, der 
fremefter skal integreres i FGU, dvs. mange steder vil der 
udover produktionsskolerne også være bygninger og/
eller lokaler samt en del af egenkapitalen fra VUC. Men 
i og med VUC kun skal aflevere en del af aktiviteten til 
FGU (nemlig AVU, FVU og OBU for de under 25-årige) er 
det også kun en del af bygningsmassen, der udspaltes 
og overdrages til FGU. Det er en vigtig del af etablerin-
gen at få foretaget bodelingen med VUC, så FGU kan 
komme godt fra start og så VUC kan fortsætte deres 
opgaver inden for bl.a. voksen- og efteruddannelsesom-
rådet (VEU) og HF-området fremefter. De øvrige tilbud 
(KUU og EGU) er integreret i andre institutioner, typisk 
produktionsskolerne, dvs. der er ikke i stort omfang 
særlige bygninger at overdrage. 

Dertil kommer virksomhedsoverdragelse af medarbej-
dere fra de seks eksisterende forberedende forløb til 
FGU samt overdragelse af aktiver/passiver. 

Aftalen er naturligvis ikke meget detaljeorienteret, 
og derfor står en række spørgsmål tilbage, fx om de 
nærmere principper for virksomhedsoverdragelse, om 
hvordan udspaltningen fra VUC til FGU mere specifikt 
skal ske osv. I ministeriet er man meget opmærksom 
på disse spørgsmål, samt at nogle af dem er væsentlige 
allerede i den lokale etableringsproces. Dvs. man må 
forvente at få de relevante svar i tide, og disse meldes 
selvfølgelig ud, straks de foreligger. 

Det står der i aftalen:
”Institutionerne skal huse FGU, som 
samler og forbedrer de eksisterende 
forberedende tilbud, således at der 
bygges videre på de nuværende 
tilbuds viden, erfaringer og pædago-
gik, ligesom ansatte og eksisterende 
bygninger, herunder særligt fra pro-
duktionsskolerne, vil være grundpillen 
i de nye FGU-institutioner.” (s. 23)
”Aftalepartierne er enige om, at virk-
somhedsoverdragelsesloven sættes i 
kraft for de ansatte via den kommen-
de lovgivning om FGU. De ansatte 
følger således opgaverne ind i den 
nye institution. Aftalepartierne er eni-
ge om, at institutionerne pr. 1. august 
2019 vil blive forpligtet til at overtage 
medarbejdere fra de eksisterende 
forberedende tilbud på produktions-
skolerne, VUC’er (der udbyder almen 
voksenundervisning, forberedende 
voksenundervisning og ordblinde-
undervisning for voksne), herunder i 
visse tilfælde fra driftsoverenskomst-
parter, samt institutioner, der udbyder 
kombineret ungdomsuddannelse og 
erhvervsgrunduddannelsen, herunder 
erhvervsskolerne. Aftalepartierne er 
enige om, at aktiver/passiver forbun-
det med aktivitet til målgruppen på 
de eksisterende institutioner i et dæk-
ningsområde overdrages til FGU-insti-
tutionerne.” (s. 27)

11. Hvad er der afsat af ressourcer til etableringen?
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Eleverne på FGU får skoleydelse, sådan som det i dag fungerer på produktions-
skolerne. Niveauet er samstemt med satserne på hhv. SU og uddannelseshjælp, 
og der er mulighed for forsørgertillæg, sådan som der også er det i SU-systemet 
(jf. aftalen s. 28). Som et led i FGU-institutionernes forpligtelse til at fremme-
sundhed og god ernæring, får eleverne et eller flere daglige måltider mad på 
skolen (jf. aftalen s. 4).
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Ja, det er der. I forhandlingerne om FGU blev der lagt 
stor vægt på nærhed og geografisk dækning, der reelt 
muliggør FGU-tilbuddet for også de unge i yderom-
råderne. Det afspejler sig i aftalen ved, at der stilles 
krav om en geografisk dækning, der ikke er ringere 
end produktionsskolerne i dag (der er pt. 80 produk-
tionsskoler i Danmark), samt at udgangspunktet er et 
FGU-tilbud i hver kommune – dog flere i meget store 
kommuner og ingen i meget små kommuner. Alt i alt 
forventes ca. 90 FGU-udbudssteder, og heraf forventes 
ca. en tredjedel at være FGU-institutioner. 

Som det også er beskrevet på side 16 (’Hvad er der 
afsat af ressourcer til etableringen’), så er udgangs-
punktet for placering de eksisterende bygninger fra 
særligt produktionsskolerne og VUC. Hvordan det 
lokalt ’passer sammen’ ift. at etablere en institution el-
ler skole, der kan rumme alle tre spor og dermed også 
den relevante elevvolumen, og samtidig kan skabe 
et sammenhængende skolemiljø – det vil variere fra 
kommune til kommune. Der er forskellige forhold og 
dermed også forskellige muligheder og udfordringer 
rundt om i landet. 

Men ambitionen skal altså være at etablere en institu-
tion og skoler, der – uanset om den er på en eller flere 
matrikler – opleves som et sammenhængende skole-
miljø. Nogle steder vil det være vanskeligt at etablere 
fra første færd, og i de tilfælde må man agere med 
overgangsperioden på 4 år for øje – men i så fald inklu-
siv en plan for, hvordan man kan realisere ambitionen 
inden for nævnte tidsramme.

  

Det står der i aftalen:
”Aftalepartierne har en forventning om, 
at den lokale proces tager udgangs-
punkt i én skole pr. kommune, dog 
flere skoler i de større kommuner og in-
gen skoler i kommuner, hvor der ikke er 
tilstrækkeligt elevgrundlag. Aftalepar-
tierne forventer, at den lokale proces 
ender med i omegnen af 90 skoler. 
Det er centralt for de unges mulighed 
for at påbegynde og gennemføre FGU, 
at skolerne er placeret i geografisk 
nærhed til den unge. De lokale forslag 
til placering af skoler skal derfor sikre 
en geografisk dækning af skoler, som i 
udgangspunktet ikke må være ringere 
end dækningen af produktionsskole-
tilbuddet i dag under hensyn til bl.a. 
de lokale transportforhold og den kon-
krete afstand mellem bopæl, herunder 
evt. ungdomsbolig eller lignende, og 
skole, så eleverne har gode muligheder 
for at følge undervisningen […]
De lokale forslag til placering af skoler-
ne skal tage udgangspunkt i brug af de 
eksisterende bygninger fra produkti-
onsskoler, VUC m.fl. En skole kan ligge 
på flere matrikler. For hver enkelt elev 
skal det klare udgangspunkt være, at al 
undervisning modtages på én matrikel. 
En skole skal efter en overgangsperi-
ode på fire år kunne opleves som et 
sammenhængende fagligt/pæda-
gogisk skolemiljø, hvor eleverne kan 
deltage i fællesaktiviteter m.v. sammen 
[…] Der er ikke indlagt et afstandskrite-
rium mellem skolerne, der er organise-
ret i en given institution.” (s. 24)

12. Er der krav ift. placering og dækning?
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13. Hvad sker der, når institutionerne er etableret?

Der er en lang række opgaver både sideløbende 
med institutionsetableringen og i perioden fra 
institutionerne er etableret i sommeren 2018 og 
frem til opstart af FGU i august 2019. Det er bl.a. 
udvikling af indhold på uddannelsen, oprettelse af 
interimsbestyrelse samt udpegning af medarbej-
dere, der skal overdrages. Ministeriet har lavet en 
tidsplan, som giver et godt billede af de forskellige 
processer (du kan se den på s. 13) .

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at 
de eksisterende tilbud fortsætter deres aktivitet 
helt frem til d. 31. juli 2019, hvorefter FGU-insti-
tutionerne får ansvaret for igangværende elevers 
færdiggørelse af forløb pba. overgangsordninger.

  

Det står der i aftalen:
”Aftalepartierne er enige om, at 
undervisningen på FGU påbegyndes 
fra august 2019, og at aktiviteten for 
målgruppen på [de seks eksisteren-
de forberedende tilbud] ophører pr. 
31. juli 2019 med undtagelse af en 
overgangsordning for påbegyndte 
forløb […] Aftalepartierne er enige 
om, at institutionerne pr. 1. august 
2019 vil blive forpligtet til at overta-
ge medarbejdere fra de eksisterende 
forberedende tilbud […] Aftaleparti-
erne er enige om, at aktiver/passiver 
forbundet med aktivitet til målgrup-
pen på de eksisterende institutioner 
i et dækningsområde overdrages til 
FGU-institutionerne. Aftalepartierne 
er enige om, at undervisningsmi-
nisteren nedsætter en interimsbe-
styrelse for hver institution for til at 
forberede opstarten af FGU.” (s. 27)

Du kan finde yderligere materiale, herunder den fulde aftale samt en række 
spørgsmål & svar på Produktionsskoleforeningens hjemmeside (www.psf.nu). Du 
kan også finde materiale, nyheder om reformen mm. på Undervisningsministeriets 
hjemmeside (www.uvm.dk).




