
Fra: Hulda Bæk Hansen <HUHA@fguhovedstaden.dk>  

Sendt: 30. august 2022 12:47 

Til: Hulda Bæk Hansen <HUHA@fguhovedstaden.dk> 

Emne: Minikonference om FGU - opdatering af program 

 

Kære udvalg og direktioner i Dragør, Tårnby, København og Frederiksberg Kommune m.m., 

 

Før sommerferien inviterede vi til minikonferencen Sammen om FGU - Torsdag d. 29. september kl. 15-18. 

Vi er glade for at kunne sende en lille opdatering af programmet, da vi har fået Børne- og 

undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til at holde et oplæg på konferencen. 

 

Formålet med konferencen er at få FGU på dagsordenen og øge kendskabet og ejerskabet til FGU og den 

fælles opgave vi har med de unge, der skal hjælpes videre i job og uddannelse. 

Vi har flere spænende oplæg på programmet og der bliver mulighed for at møde en bred vifte af fagfolk, 

elever og ansatte. 

 

Tilmelding til konferencen sendes til mail huha@fguhovedstaden.dk 

 

 

Med venlig hilsen og på vegne af 

 

Sofie Seidenfaden  

Formand for FGU Hovedstadens bestyrelse  

Medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune 

 

Lone Loklindt  

Næstformand for FGU Hovedstadens bestyrelse  

Viceborgmester i Frederiksberg Kommune 

 

Lone Hansen  

Rektor FGU Hovedstaden 
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S A M M E N  O M  F G U

Torsdag den 29. september 2022 kl. 15:00-18:00  

Husumgade 44, 2200 Kbh. N

PROGRAM:

15:00 - Velkomst 
v/ formand for FGU Hovedstadens bestyrelse Sofie Seidenfaden (Medlem af borgerrepræsentationen, Kbh. kommune)

15:15 - Status på FGU – Ambitioner og forventninger: 
v/ Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. 

15:30 - Ungdomsforskningens blik på de unge på kanten af 
uddannelsessystemet:
v/ Professor og leder af Center for Ungdomsforskning Noemi Katznelson. 

16:10 - Målgruppen for FGU og den kommunale ungeindsats: 
v/ chefkonsulent Mia Uth Madsen og konsulent Naja Skadhauge Sano. Danmarks Evalueringsinstitut om 
hovedpointerne i første delrapport fra evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU. I efteråret offentliggøres 

2. delrapport om FGU.                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                              

16:55 - Pause

17:05 - Samtale om FGU med deltagelse af FGU-elev, FGU-lærer, 
KUI-leder og næstformand i FGU Hovedstadens bestyrelse:
Indblik i FGU – hvordan er det er at være FGU-elev, hvordan arbejder lærere og KUI omkring de unge, og bud på, hvad 

der skal der til for at flere tager en FGU og fastholdes på uddannelsen.

17:45 - Opsamling på dagen - Hvordan vi kommer videre sammen herfra?
v/ Bestyrelsesformand Sofie Seidenfaden

FORPLEJNING:

Vores køkkenlinje på Husumgade som bl.a. står for en gastronomisk, moderne, bæredygtig og 
økologisk restaurant, vil stå for en let servering.

SU:

Vi beder jer melde tilbage, om I deltager i konferencen, senest mandag d. 19. september på mail 
huha@fguhovedstaden.dk

WWW.FGUHOVEDSTADEN.DK
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FGU Hovedstaden – en ny skole i en ny sektor  

Tilbageblik på de første tre år 

 

Tilblivelsen af FGU  

Baggrunden for at etablere den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et ønske om at samle en række 

forberedende uddannelsestilbud under en paraply og dermed forenkle et komplekst uddannelsessystem. FGU er 

eta leret på aggru d af e  red politisk aftale  Bedre veje til uddannelse og job.pdf . Hovedelementerne i aftalen 

er: 

• En ny national målsætning om, at 90% skal have gennemført en ungdomsuddannelse, og de resterende 10% 

skal have en tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse. 

• Etablering af FGU, som erstatter produktionsskole, Almen Voksen Undervisning, Forberedende Voksen 

Undervisning, Kombineret Ungdomsuddannelse, Erhvervsgrunduddannelse og ordblindeundervisningen. 

• En sammenhængende kommunal ungeindsats, som betyder, at kommunerne har det fulde ansvar for at gøre 

alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. 

FGU er tænkt som hovedvejen for unge op til 25 år, der ikke er i ungdomsuddannelse eller job. FGU er designet 

til at give disse unge en støttende hånd i ryggen for at komme videre i livet og at komme i uddannelse eller 

job. Nogle skal have løftet deres faglige niveau, så de opfylder adgangskravene til en ungdomsuddannelse. 

Andre har primært brug for at udvikle sig personligt eller socialt. FGU er et fuldtidstilbud, hvor undervisningen 

i gennemsnit udgør minimum 26 timer pr. uge. Uddannelsen tager 1-2 år, med mulighed for forlængelse. 

Alle la dets FGU’er heriblandt FGU Hovedstaden åbnede dørene for elever i august 2019.  

Hvad består FGU uddannelsen af  

FGU er sat i verden til at skulle lykkes med det, som mange i uddannelsessektoren trods mange reformer ikke har 

formået. Vores uddannelse bygger på en reel helhedsorienteret og praksisbaseret undervisningsform, som både er 

inkluderende og differentieret, så den rammer elever med meget forskellige faglige niveauer.  

FGU er en nytænkning af undervisningen for de unge, som ikke er lykkes i de traditionelle undervisningsformer, som 

kendetegner langt de fleste danske uddannelsesinstitutioner herunder grundskolen. Med FGU udvikler vi en ny 

pædagogisk praksis og en ny professionsidentitet for undervisere i FGU.  

Grundlaget for uddannelsen er samlet i 15 didaktiske principper, som både indeholder et dannelsesideal og 

retningslinjer for vores pædagogiske praksis, samarbejdsstrukturer, kultur mm. 

FGU Hovedstaden udbyder tre uddannelsesspor: 

• Al e  gru dudda else AGU  til u ge, der ger e vil have adga g til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial 

uddannelse. AGU indeholder praksisrettet undervisning i almene fag, som er tilrettelagt, så det teoretiske og 

abstrakte gøres mere håndgribeligt og virkelighedsnært. Sporet er beregnet til dem der gerne vil løfte sit faglige 

niveau i almenfagene. 

 

• Produktio sgru dudda else PGU  til u ge, der vil i ga g ed e  erhvervsudda else, a de  
ungdomsuddannelse eller ufaglært beskæftigelse. Værkstedsundervisningen er bygget op omkring et fagligt tema. 

Sporet er beregnet til dem, der godt kan lide at arbejde med håndværk, mad, performance eller kreativt arbejde, og 

samtidig blive bedre til dansk og matematik. Man kan vælge mellem 8 forskellige faglige linjer på FGU Hovedstaden. 

 

 

 

file:///C:/Users/B055914/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/50d09718-612c-468e-b5ff-e5fa7978ddcb/171115-FGU-Aftaletekst.pdf
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• Erhvervsgrunduddannelse (EGU) til unge, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse eller i beskæftigelse. 

EGU veksler mellem skoleforløb og praktik i en virksomhed tilrettelagt omkring et fagligt tema. EGU er beregnet til 

dem der gerne vil i virksomhedspraktik, og bruge mindre tid i klasselokalet. 

Den brede vifte af tilbud i FGU Hovedstaden fremgår af skolens hjemmeside 

https://fguhovedstaden.dk/din_vej_til_uddannelse_og_job 

FGU Hovedstadens elever 

Hele FGU Hovedstadens eksistensberettigelse er vores elever. Vi er først og fremmest sat i verden for at løfte den 

overordentlige vigtige opgave det er, at hjælpe de unge, for hvem livet og vejen til uddannelse eller beskæftigelse 

ikke bevæger sig ad en lige snor. Vores målgruppe er mangfoldig.  

I den ene ende af skalaen har vi elever, som er kognitivt svage, hvor det at bestå 9-10 klasseniveauet i dansk og 

matematik er en kæmpe udfordring. I den anden ende af skalaen har vi 12-talspigerne, der har afbrudt gymnasiet 

pga. af stres, angst eller depression. En del kæmper med ordblindhed/talblindhed. Midt på skalaen har vi unge, som 

af forskellige grunde har haft en dårlig skolegang, så de ikke har fået de karakterer, der skal til for at komme i gang 

med en erhvervsuddannelse eller HF/gymnasiet. 

Personligt og socialt har vi mange elever, som er ensomme, nogle slås med at finde deres identitet og ståsted i livet, 

andre har mistet og er ramt af sorg. En del har intet eller meget svage netværk, og kan tillige komme fra 

ressourcesvage familier. Dertil kommer en stor andel, som på forskellige vis har psykiske funktionsnedsættelser (fx 

ADHD, ADD, Asperger, angst, depression).  Endelig er vores unge i FGU Hovedstaden storbyens unge; hvilket betyder 

at deres baggrund, interesser, motivation og drømme afspejler alle de kulturelle og sociale forskelle vi ser i 

Hovedstaden i forskellige kombinationer med de øvrige karakteristika.  

Vi har netop afsluttet vores 3. skoleår, og i denne periode har vi oplevet et fald i vores elevtal fra cirka 1.100 til 

600 svarende til cirka 40%. Samtidig kan vi se, at en større andel af vores elever har relativt mange 

udfordringer.  

Etableringen af FGU Hovedstaden 

FGU Hovedstaden er en statslig selvejende institution godkendt af undervisningsministeren, med en lovreguleret 

vedtægt og selvstændig bestyrelse. 

FGU Hovedstadens bestyrelse er sammensat af medlemmer udpeget af de 4 kommuner; København, Frederiksberg, 

Tårnby og Dragør, arbejdsmarkedets parter, erhvervsskolerne i Hovedstaden samt en medarbejder.  

FGU Hovedstadens elever kommer fra de 4 kommuner. Det er kommunens uddannelsesvejledere mm. som 

vurderer, om en elev er i målgruppen til FGU, dvs. om en ung har brug for ekstra tid og støtte hos FGU Hovedstaden 

til at blive parat til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.  

Vores etableringsproces som ny sammenbragt og fusioneret organisation, hvor lærerfagligheder, ledelsestyper og 

andre fagligheder har skulle samles i en ny organisation og finde fælles fodslag, har til tider været en hektisk rejse, 

hvor retning, udvikling, drift og kultur har været oppe i luften uden forankring i et fælles udgangspunkt, traditioner 

eller rutiner.  

 

 

https://fguhovedstaden.dk/din_vej_til_uddannelse_og_job
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Nedenfor får I et kort rids af vores historik, for at give et lille indblik i arbejdet med at skabe en ny organisation.  

• Vi startede i august 2019 med at få virksomhedsoverdraget 170 medarbejdere fra 12 forskellige steder. I 

august 2020 har vi omkring 200 medarbejdere, hvoraf en del er under fratrædelse mm. Fra august 2022 har 

vi omkring 120 medarbejder.  

• Vi startede med et PGU udbud, som blev arvet fra produktionsskolerne, et AGU udbud som skulle etableres 

ed overdragede lærere fra VUC’er og e  EGU aktivitet der var fora kret i kommunerne.  

1. Ved starten havde vi 39 små relativ specialiserede værksteder på PGU, som i dag er reduceret til 

knap 20 faglige linjer.  

2. Der var 160 EGU elever på gammel ordning, da vi startede og der har tidligere normalt været mere 

end 170 EGU elever. I dag har vi en EGU kapacitet på i alt 60 pladser, som ikke er fyldt op.  

3. I august 2019 arbejdede vi hårdt på at etablere omkring 320 AGU pladser. Da vi havde fleste AGU-

pladser, har vi haft cirka 420 pladser. Fra august 2022 dimensionerer vi efter at have 300 pladser 

kombineret med, at vi har ændret hele strukturen for AGU for at skabe en identitet og et fælles 

tredje for holdene. 

• Vi har fået udviklet vores undervisning, vejledning mm. og giver de fleste elever en god tid i FGU, og vi har 

udsluset rigtig mange siden 2019.  

• Vi har formuleret personalepolitikker, etableret en velfungerende samarbejdsstruktur med 

samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøorganisation, tillidsmænd etc.  

• Vi har haft et tæt samarbejde med vores fire kommuner og har fået etableret samarbejdsaftaler, procedurer 

og strukturer for samspillet mellem KUI (jobcentre, UU), FGU og den unge.  

• Vi har haft en omfattende kompetenceudvikling. 

• Vi har fået etableret vores institutionelle infrastruktur for elevadministration, økonomi- og 

regnskabsfunktion, HR-funktion, IT, kommunikation etc., hvor vi dog stadig har en del bøvl med vores 

bygninger og IT. 

Rammer og vilkår 

Der er stor politisk opmærksomhed på FGU-sektorens situation. Der er over en bred kam enighed om, at der skal 

findes de nødvendige langsigtede løsninger for FGU-sektoren, der skal medvirke til at få flere elever i målgruppen i 

FGU, herunder tilførsel  af ekstra varige midler på de årlige finanslove som forudsætning for bæredygtige 

skoleøkonomier samt eventuelle lovgivningsmæssige justeringer – netop fordi der fortsat er stor enighed om, at 

a itio er e og he sigter e ed FGU’e  er rigtig tæ kt, so  et t og sa let til ud for de .000 u ge u der 2  
år, som ikke er under uddannelse eller i beskæftigelse.  

Forinden en langsigtet løsning for FGU-uddannelsen og FGU-sektoren kan falde på plads, er der behov for akut støtte 

og hjælp til FGU-sektoren, hvilket FGU-aftalekredsen på Christiansborg heldigvis også er opmærksom på. 

FGU Danmark har lavet 19 anbefalinger til, hvilke løsninger der skal findes, for at sikre FGU uddannelsen 

fremtid og kvalitet, jf. handout-fgu-danmarks-samlede-anbefalinger.pdf    

Anbefalingerne indeholder blandt andet: 

 

• Sæt elever e i e tru  og i dfør frit optag til FGU 

• Elever e skal ligestilles ed a dre u ge – de skal have ret til støttetimer 

• FGU skal være e  aturlig forlæ gelse af folkeskole , hvis eleve  er i ålgruppe , og derfor  

   Bør koblingen til grundskolen genetableres og udvides 

• Eta lér et fælles datagru dlag på u geo rådet 
• U derstøt overga ge  fra FGU 

 

 

file:///C:/Users/B055914/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/83f4ef9f-34a9-418a-936c-5f8fb77da7f2/handout-fgu-danmarks-samlede-anbefalinger.pdf
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• Revider øko o i odelle , så de  u derstøtter de u ges ehov 

• Tilpas udslus i gsta a etret til FGU og FGU´s målgruppe 

• Bri g de f siske ra er up to date - tildel et særskilt bygningstaxameter 

• Ge esøg og gør refor øko o ie  tidssvare de 

• Ska  e  i dre ko ju kturfølso  øko o i odel 
 

Fremtiden 

Vi kæmper for og udvikler vores skole, vores faglighed og uddannelsen. På trods af elevnedgang og en meget 

presset økonomi, formår FGU Hovedstaden på flere områder at være en velsmurt organisation, der sætter 

skibe i vandet, sætter os på Danmarks- og Verdenskortet, udvikler og gentænker. Vi har en dygtig lærer- og 

vejlederstab, som har et solidt kendskab til vores målgruppe, har fagligheden på plads samt kreativitet og 

virkelyst.  

 

Sidst men ikke mindst sender vi unge videre i livet med bedre kort på hånden, nye kompetencer og med håb 

for en lysere fremtid – det er det, vi skal, og det er det, vi vil gøre i endnu større grad. Vi har mange af 

forudsætningerne for at udvikle uddannelsen, men vi kan ikke gøre det alene.  

Derfor inviterer vi til mini-konference  Sa e  o  FGU  den 29. september 2022. Vi skal styrke vores dialog 

om det fælles ansvar vi har, for at løfte opgaven om vores elever. Vi skal sammen se på, hvordan flere unge i 

målgruppen får en FGU. 
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