
Velkommen til stormøde!

DAGENS PROGRAM

❖ Gennemgang af aftalen

❖ Oplæg til drøftelse (særlige opmærksomhedspunkter)

❖ FROKOST

❖ Drøftelse

❖ Herfra… (PSF’s plan & input hertil samt skolernes opgaver)



Dengang og nu…

REGERINGENS UDSPIL

• Kommunal forankring (styring og 

finansiering)

• Centralisering med 25 moderinst. og 

i alt 75 udbudssteder

• Forsørgelse på prod.skoleniveau og 

ingen ydelse til u. 18

• Grænse på varigheden (max 2 år)

• Skolegørelse (fx standardeksamener)

AFTALEN OM BEDRE VEJE…

✓ Statslig forankring (styring og 

finansiering)

✓ Centralisering, MEN! Ca. 90 skoler, 

heraf op imod 1/3 institutioner

✓ Forsørgelse på niveau med 

uddannelseshjælp & SU og til u.18

✓ Fleksibilitet ift. tid

✓ Praksis i centrum – udgangspunkt i 

produktionsskolernes 

værkstedspædagogik 



Gennemgang af aftalen

• En ny uddannelsespolitisk målsætning (kort)

• En sammenhængende kommunal ungeindsats (i hovedtræk)

• En ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

o FOKUS: Målgruppe, indhold, varighed, forløb, prøver…

o FOKUS: Skoler, økonomi (tilskud, taxameter), forsørgelse

o FOKUS: Kompetenceløft til medarbejdere og ledere

• Oprettelse af FGU









































































Proces omkring dækningsområder, herunder antal FGU inst. og skoler

Overvejelser …

• Potentielt konfliktstof…

• Samtaler og sonderinger er i gang…

• Kommunerne (KKR) placeret centralt i 

processen. Bl.a. derfor: Afgørende at 

være / blive enig med den kommune, 

der betaler grundtilskuddet

• Produktionsskolerne placeret centralt i 

processen. Som selvejende institution 

kræver det et mandat fra bestyrelsen at 

indgå aftale om FGU’s organisering



Proces omkring dækningsområder, herunder antal FGU inst. og skoler

 At produktionsskolerne drøfter 

mulighederne internt i regionerne 

(overensstemmende med KKR-

områderne). Med PSF på sidelinjen.

Bemærkninger:

• Konsensus er ikke nødvendigvis et 

realistisk mål

• Formål: At afdække muligheder (og 

ikke-muligheder) i åben dialog

• Formål: I det omfang det er muligt 

at øve indflydelse på processen

Forslag …



Oplæg til drøftelse

1. FGU – Indhold (målgruppe, opbygning, varighed, forløb, prøver…)

2. FGU økonomi (tilskud, taxameter, forsørgelse…)

3. Oprettelse af FGU: Institutionsopbygning og proces

4. Oprettelse af FGU: Kompetenceløft til medarbejdere og ledere

5. Inddragelse – hvordan inddrager vi VUC og andre skoleformer / uddannelser 

positivt?

6. … Andre punkter?



PSF’s fokus i det politiske arbejde

• Skoleydelsen skal hæves fra FL18

• Italesætte FGU som den nye 

praktiske uddannelsesvej

• Påvirke lov- og bekendtgørelsesarb.

• Kapacitetsopbygning

– Medvirke til at kompetenceudvikling 

bliver relevant og reelt praksisbåret

• Påvirke kommende opgørelsessystem

– Sikre mulighed for fleksibilitet i 

tilrettelæggelse af forløb (hele døgnet, 

hele ugen, hele året – i DK og udlandet)

• Arbejde for at it-understøttende 

forløbsplans- og skoleydelses-

systemer kan fortsætte

• Påvirke læreplans- og fagbilagsarb.

– Fastholde det praksisrettede og at det 

adskiller sig markant fra trad. 

undervisning og prøver

– Fastholde udgangspunktet i målgruppen

• Fokus på udskolingsinitiativer

– Mulighed for brobygning til FGU og 

mulighed for værkstedsskoleophold



Rådgivning og støtte – PSF’s plan fremadrettet

FORMIDLING OG MØDER / KURSER

• Fællesmøder for alle involverede 

skoleformer

• Temadage / fyraftensmøder om 

implementeringsproces 

(virksomhedsoverdragelse, 

bygningsmasse osv.)

• Temadage om de tre spor

• Fyraftensmøder for bestyrelser 

• Temadage omkring 

organisationsændringer

GENEREL RÅDGIVNING & STØTTE

• Ekspertise om FGU (spørgsmål/svar)

• Materiale (fx vejledninger, 

standardaftaler)

• Bistand omkring fusioner og 

sammenlægninger




