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EGU Årsmøde 2016: Positive muligheder for EGU 
/MB 

Kommunernes Landsforening (KL) afholdt d. 12.-13. januar 2016 EGU Årsmøde, denne gang med 

temaet ’Positive muligheder for EGU’. Erhvervsgrunduddannelsen er vel den uddannelse, der i 

allerhøjest grad er praktisk baseret og erhvervsrettet, og programmets afsæt var, at der netop deri 

ligger en positiv mulighed: EGU matcher en aktuel efterspørgsel efter erhvervsrettet uddannelse, 

som kan få de unge med – også dem, der ikke umiddelbart kan klare en ordinær erhvervsuddan-

nelse eller har brug for en anden og praktisk vej til beskæftigelse eller videre uddannelse.  

Seneste nyt fra ministeriet 

Et fast indslag på årsmødet er, at ministeriet præsenterer seneste nyt på området, og specialkon-

sulent Stig Nielsen kunne bl.a. fortælle, at en ny bekendtgørelse for EGU forventes at komme i 

løbet af årets første kvartal, samt at den gamle EGU-arbejdsgruppe under REU revitaliseres, men 

som en bredere arbejdsgruppe vedrørende de forberedende tilbud i overgangen mellem grund-

skole og erhvervsuddannelser, erhvervsgrunduddannelse (EGU) samt kombineret ungdomsuddan-

nelse (KUU). Formand for arbejdsgruppen bliver Gert Møller, næstformand i PSF, og første møde 

afholdes i slutningen af januar. 

Produktionsskoler og erhvervsskoler  

Herefter havde produktionsskolerne og erhvervsskolerne hver især et indlæg med deres bud på 

positive muligheder for EGU. Gert Møller præsenterede produktionsskolernes bud, og understre-

gede indledningsvis de fælles interesser omkring EGU, først og fremmest i at tale EGU op, men 

derudover også på en række andre områder – fælles hvad end man er forankret i produktionssko-

le, UU, ungdomsskole eller noget fjerde – og videre opfordrede han alle til at indgå konstruktivt i 

den ny arbejdsgruppes virke. Produktionsskolernes bud på positive muligheder for EGU’en kan 

findes i PSF’s nye publikation ”En anden vej til uddannelse – produktionsskolernes rolle og sam-

menhængen i forløb og uddannelser” (se andet steds i nyhedsbrevet).  

EGU udbydes kun i lille omfang af erhvervsskolerne, men et budskab fra Syddansk Erhvervsskole i 

Odense var, at der er stigende interesse for EGU blandt erhvervsskolerne. 

Virksomhedsvinklen  

Virksomhedsvinklen fyldte også en del på årsmødet, og Annette Vittrup, HR Diversity Partner i 

Dansk Supermarked, gav os et indblik i virksomhedernes interesse i at få unge mennesker ud. For 

hende er de tre nøgleord: motivation, vilje og stabilitet. Hun mente desuden, at for virksomheder-

ne betyder en tilskudsmulighed faktisk noget, idet man derved kan frigøre ressourcer til støtte i 

virksomheden.  Det betyder også noget, hvis man som virksomhed kan få den unge i en kortere / 

uforpligtende praktik først, således at relationen skabes – det gør det nemmere at indgå praktikaf-

tale.  
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En anden vinkel på virksomheder og beskæftigelse fik vi fra Per Kongshøj Madsen, professor i 

statskundskab ved Aalborg Universitet, formand for AE samt medlem af Carsten Koch-udvalget. 

Udover en frisk status på, hvordan det ser ud med unge, uddannelse og beskæftigelse, fik vi et 

interessant indblik i Carsten Koch-udvalgets arbejde samt udvalgets anbefalinger på området – 

bl.a. at der er brug for en virksomhedsrettet indsats. Det er jo interessant, både for EGU’ens posi-

tive muligheder, men også i lyset af at der netop nu nedsættes en ekspertgruppe på vores områ-

de! 

Tak for et godt årsmøde! 

Andendagen bød på en masse inspiration og gode indslag omkring mental robusthed og positiv 

psykologi. Derudover var – som altid og selvfølgelig – et meget vigtigt punkt snakken, diskussio-

nerne, historierne osv. alle deltagerne imellem. Tak for et godt EGU-årsmøde til KL samt alle delta-

gerne! 

 

 


