Vejle, den 22. november 2018
Til
Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Mail: EUTKVO@stukuvm.dk og kim.andersen@stukuvm.dk
Emne: ”Høring – bekendtgørelser om procedurer, pligt og vejledning. Produktionsskoleforeningen”

I Produktionsskoleforeningen er vi meget opmærksomme på at vejledning, uddannelsesplan mv.
skal stå i sammenhæng med den nyligt vedtagne reform Bedre veje til uddannelse og job. Fordi det
har betydning for, hvordan ambitionerne om Forberedende Grunduddannelse (FGU) som
hovedvej på det forberedende område kan indfries, og fordi det sætter rammer for FGU’s
placering i uddannelsessystemet, herunder også samarbejdsrelationer til særligt den kommunale
ungeindsats, men også til grundskoleområdet samt ungdomsuddannelserne.
Det er konteksten for vores høringssvar, der således har fokus på at styre efter hhv. FGU som
hovedvej på det forberedende område, samt en stærk sammenhæng i uddannelsessystemet.

1. FGU som hovedvej på det forberedende område
En helt central ambition med reformen Bedre veje til uddannelse og job er at forenkle det
forberedende område. Det gøres ved at samle 6 eksisterende tilbud i ét nyt uddannelsesforløb,
nemlig FGU, som fremadrettet skal være det primære tilbud på det forberedende område.
I PSF mener vi, at ambitionen om en ny hovedvej skal stå klart afspejlet i de relevante
bekendtgørelser og vejledninger. Derfor foreslår vi følgende konkrete ændringer i
bekendtgørelserne (ændringer skrives ind med fed skrift for tilføjelser og overstregning for
udeladelser):

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af
ungdomsuddannelse
Vi mener, FGU skal stå klart markeret som den primære vej ved siden af ungdomsuddannelserne:

§ 12. 1) Uddannelsesønsker og uddannelsesparathedsvurdering samt eventuelle
ønsker om anden aktivitet, fx ønsker om Forberedende Grunduddannelse praktik med
uddannelsesperspektiv

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
Vi mener, at FGU som hovedvej på det forberedende område skal indgå som en del af
vejledningen i folkeskolen (med forslaget til § 6 vil de efterfølgende punkter (særlige initiativer,
mentorer samt praktikforløb) rykke til nr. 9, 10 og 11):
§ 6. 8) Information om Forberedende Grunduddannelse

Vi mener, det skal stå klart, at FGU er det primære tilbud for 15-25-årige unge uden for
uddannelse og beskæftigelse (med forslaget indsættes et nyt stk. 1 og 2, dvs. de eksisterende
rykker til stk. 3, 4 og 5):
§ 15. Den kommunale ungeindsats vurderer, om unge med bopæl i kommunen, som
har opfyldt undervisningspligten, og ikke er fyldt 25 år, og som ikke er klar til
ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, tilhører FGU’s målgruppe.
Stk. 2. Vurderingen udføres som det primære tilbud til de unge, der er uden for
uddannelse eller beskæftigelse, eller efter anmodning fra den unge eller fra FGUinstitutionen på den unges vegne.

Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
Vi mener, FGU skal være tilstede i listen af tilbud, fordi der kan målgruppevurderes til FGU
allerede pr. 1. januar 2019 (med ndst. forslag vil de efterfølgende punkter
(erhvervsgrunduddannelse, maritime uddannelser osv.) rykke til nr. 5, 6 osv.)
§ 2. 4) Forberedende Grunduddannelse, jf. lov om forberedende grunduddannelse

2. En stærk sammenhæng i uddannelsessystemet
Et centralt punkt i aftalen Bedre veje til uddannelse og job er at skabe stærkere sammenhæng i
uddannelsessystemet – i aftalen med særligt fokus på det forberedende område og den
kommunale ungeindsats. Nøgleord er bl.a. at reducere kompleksitet, styrke sammenhæng og løfte
den samlede kvalitet i uddannelsesindsatsen (aftalen s. 4).

I PSF mener vi, at ambitionen om en stærkere sammenhæng skal understøttes af den relevante
lovgivning. Derfor foreslår vi følgende konkrete ændringer i bekendtgørelserne (igen skrives
ændringer ind med fed skrift for tilføjelser og overstregning for udeladelser):

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
Vi mener, at FGU skal placeres centralt i de relevante samarbejdsrelationer for at understøtte
indsatsen mellem grundskole og ungdomsuddannelse mv.:
§ 23. Med henblik på at tilvejebringe en sammenhængende og koordineret
vejledningsindsats […] ungdomsuddannelsesinstitutioner og andre
uddannelsesinstitutioner, herunder institutioner for Forberedende Grunduddannelse,
jobcentre, erhvervslivet […]

Vi mener, kvalitetssikring mv. skal omfatte alle indsatser, der hører under den kommunale
ungeindsats, dvs. udover uddannelsesindsatser også beskæftigelsesindsatser og sociale indsatser.
Fordi den kommunale ungeindsats netop skal skabe sammenhæng mellem uddannelses-,
beskæftigelses- og socialområdet. Den bredere kvalitetssikring skal gøre det muligt at skabe det
fornødne overblik over området samt dermed indfri potentialer mv. (med ndst. forslag vil de
efterfølgende punkter (en årlig brugerundersøgelse, opgørelse over antallet osv.) rykke til nr. 3, 4
osv.)
§ 27. 1) Overgangsfrekvenser for overgangen mellem grundskole og
ungdomsuddannelse eller Forberedende Grunduddannelse eller anden aktivitet for
de unge, der er brugere af den kommunale ungeindsats. elever, der vejledes af
Ungdommens Uddannelsesvejledning.
2) Opgørelse over hvilke tilbud, den kommunale ungeindsats vejleder unge til, samt
aktiviteten på tilbuddene.

3. Øvrige ændringsforslag
Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af
ungdomsuddannelse
Vi mener, den unges boligsituation skal indgå som en del af uddannelsesplanen, således som det
er gjort gældende i Aftale om bedre veje til uddannelse og job:
§ 12. 6) Den unges boligsituation, herunder om den lokale infrastruktur understøtter
en smidig transport til og fra skole for den unge.

Vi mener, proceduren for en ansøgers ønske om at optages på en FGU-institution i et andet
dækningsområde skal inddrages:
§ 17 Stk. 5) Hvis ansøgeren har angivet ønske om at optages på en FGU-institution i et
andet dækningsområde, skal den kommunale ungeindsats rette henvendelse til den
ønskede FGU-institution.

4. Generel bemærkning
Som det fremgår af ovst., er vores opmærksomhed på bekendtgørelserne rettet mod en stærk
sammenhæng til reformen på det forberedende område. Derfor har det vakt forundring hos os, at
dennes eksistens og snarlige realisering generelt står svagt i de tre bekendtgørelser. En del har vi
gjort opmærksom på i punkterne ovf., men dertil kommer en undren over to forhold:
Først er der en række forpligtelser omkring den kommunale ungeindsats, der træder i kraft 1.
januar 2019 (jf. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til
uddannelse, beskæftigelse mv., § 2. stk. 4). Denne gennemgribende ændring kommer så vidt vi kan
se det ikke til udtryk i de fremsatte bekendtgørelser.
Vi undrer os konkret over, at Ungdommens Uddannelsesvejledning fortsat står som aktør, når
ministeriet selv beskriver, at det fremadrettet ikke er ’institutionen’ UU, der skal løse opgaver,
men vil være ’den kommunale ungeindsats’, der løser opgaverne (https://uvm.dk/reform-af-deforberedende-tilbud/en-sammenhaengende-kommunal-ungeindsats)
Og vi undrer os konkret over, at der i bekendtgørelserne tales om mentorstøtte, når det med
virkning fra 1. januar hedder kontaktpersonordning.

Tiltrædelse fra Forstanderkredsen

Med venlig hilsen
Axel Hoppe
Sekretariatsleder, Produktionsskoleforeningen

