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Indledning 

Denne kvartalsrapport er den anden som udgives af UU Guldborgsund i 

2020. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere 

relevant data og information om de unges uddannelsesaktiviteter. 

Rapporten udgives 4 gange årligt og tilpasses med de fokuspunkter som 

tiden efterspørger. 

I denne kvartalsrapport er der fokus på FGU og målgruppen. Samtidig 

præsenterer vi bevægelsen i uddannelsesparathedsvurderingen fra januar 

2020 til 17. juni 2020 for afgangseleverne, og vi kigger på sammenhæn-

gen mellem karaktergennemsnit fra grundskolen og de unges uddannel-

sesvalg.  

Med denne rapport vil vi samtidig ønske Jer alle tak for et rigtig godt 

samarbejde på trods af Corona samt en rigtig god sommer. 

 

FGU ANALYSE – ELEVGRUNDLAGET 2019/20. 

UU Gulborgsund har en særlig interesse i at blive klogere på, hvilke mål-

grupper der lykkedes bedst på FGU. Interessen er målrettet fastholdelse 

på FGU frem mod en positiv overgang til anden aktivitet eksempelvis ud-

dannelse eller arbejde.  

Når vi har en særlig interesse for målgruppen på FGU skyldes det et be-

hov for at indsamle viden om målgruppen. Hvem lykkedes med at gå på 

FGU og hvem har vanskeligt ved at deltage og møde frem på FGU?  

Analysen tilvejebringer en viden, der blandt andet skal anvendes til, at 

gøre KUI læringsfælleskabet klogere på målgruppen.  

Diagrammet til højre viser, hvilken aktivitet eleverne på FGU kom fra, in-

den de bliver målgruppevurderet og indskrevet på FGU.  

Der har været indskrevet 352 elever på FGU fra start august og frem til 

dags dato.  

 

 

 

 

HVILKEN AKTIVITET KOMMER FGU ELEVERNE FRA? 

 

 

1 Skole: Grundskole, STU, VUC, EUD og Gymnasiale uddannelser. 

1 Andet: Dækker over afsoning, praktikker, orlov, udlandsophold og mili-

tær 

Produktionsskole: Af de 61 elever som havde produktionsskole som de-

res aktivitet inden opstart på FGU, forventes det at størstedelen fortsæt-

ter på FGU efter sommerferien. En elev er påbegyndt en erhvervsuddan-

nelse, to har søgt HF, og to har fundet arbejde. 

Offentlig forsørgelse: Af de 58 elever som kom fra offentlig forsørgelse 

er der 15 elever som har afbrudt FGU og er kommet tilbage på offentlig 

forsørgelse. Af de 43 elever som forsat er i aktivitet, er enkelte kommet i 

arbejde og enkelte er startet på en erhvervsuddannelse, men størstede-

len går forsat på FGU. Af de 31 som er ”nye” på offentlig forsørgelse, 

kommer de fra alle kategorierne. Det er værd at bemærke, at der på nu-

værende tidspunkt er indskrevet 12 færre unge med en historik ”offentlig 

forsørgelse” end der var pr. 01.08.19.  
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Erhvervsuddannelse: Der er 66 elever som er blevet målgruppevurde-

ret til FGU, som er kommet fra en erhvervsuddannelse. Denne gruppe de-

ler sig groft sagt i 2. Den ene gruppe opfylder ikke kravene om fremmøde 

og/eller har vanskeligt ved at honorerer de faglige krav på uddannelsen – 

mens den anden gruppe ikke kan finde en lærerplads ved afslutning af 

Grundforløb 2. 

Grundskole: Denne gruppe af elever har et meget lille frafald i forhold til 

FGU. Gruppen er kendetegnet ved, at deres mål med FGU er at opnå de 

faglige krav, for at kunne starte på en erhvervsuddannelse, være klar til 

HF, eller afklaret i forhold til uddannelse-/erhvervsvalg. Eleverne har søgt 

EUD, med opstart til januar, og en stor gruppe søger optagelse til en ung-

domsuddannelse her til sommer. 

 

HVILKEN UDDANNELSESAKTIVITET VÆLGER FGU ELEVERNE? 

Nedenstående diagram viser, hvilken uddannelsesaktivitet FGU eleverne 

er kommet videre til, og hvor vi forventer de er henne ved studiestart i 

august.  

 

 

 

INITIATIVER DER UNDERSTØTTER FGU MÅLGRUPPEN 

Arbejdsmarkedsudvalget har bevilliget ressource til to initiativer, der på 

hver deres måde arbejder understøttende med henblik på fastholdelse og 

den gode overgang til ordinært arbejde eller uddannelse.  

F.A.A.S.T FRA LÆRING TIL HANDLING 

Fra Læring til handling er et understøttende tilbud specielt lavet til unge 

på FGU. Indsatsen skal danne grundlag for at udvikle kompetencer og 

motivation til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.  

I forløbet fokuseres der på at udvikle SMART-mål samt brugbare værktø-

jer som støtter de unge, vise dem og informere dem om mulighederne for 

uddannelse og tilknytning til det ordinære arbejdsmarked, ved at besøge 

og få oplæg fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Udviklingen 

sker i et støttende miljø, med fokus på hjælp til selvhjælp. Der arbejdes 

med i alt 20 unge i tæt samarbejde med KUI og UU Guldborgsund.  

Der et pt. indskrevet 15 unge under indsatsen Fra Læring til Handling.  

 

RETTE KURS 

Rette Kurs er også et understøttende tilbud, der har særlig fokus på de 

15-17 årige der har udfordringer af personlig og social karakter.  

Rette Kurs er en privat aktør i det socialpædagogiske landskab. For at 

sikre kontinuerlig bredde og fleksibel spændvidde i den pædagogiske hel-

hedstænkning hos Rette Kurs arbejdes der både med den unge selv, med 

det netværk som den unge indgår i- og i tæt dialog med forældre og øv-

rigt netværk.  

Der er pt. indskrevet 13 unge under indsatsen Rette Kurs 
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UDDANELSESPARATHEDSVURDERING PR.17.06.20 

Den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering er foretaget for 9. og 10. 

klasse. Vi kan se at i både 9. og 10. klasse, er antallet af elever der er 

vurderet uddannelsesparate steget. 

UPV for 9. klasse pr. 19.06.20 – Folke- og privatskoler i GBS Kom-

mune 

UPV 9. klasse. Januar 2020 Afsluttende vurdering 

17.06.20 

Parat 397 446 

Ikke Parat 207 158 

 

Af de 158 elever i 9. klasse, som er vurderet ikke parate har 118 af disse 

elever pt. et 10 skoleår som 1. prioritet. 

 

UPV for 10. klasse pr. 19.06.20 – Folke- og privatskoler i GBS 

Kommune 

 

UPV 10. klasse Januar 2020          Afsluttende vurdering 

17.06.20 

Parat 84                                 105 

Ikke Parat 59                                    27 

 

 

 

 

 

HAR KARAKTERGENNEMSNITTET FRA GRUNDSKOLEN BETYDNNG 

FOR DEN UNGES UDDANNELSESVALG? 

I forlængelse af det tværpolitiske mål: At talent og potentiale udvikles 

mere har vi som første led i en analyse undersøgt sammenhængen mel-

lem afsluttende karaktergennemsnit fra grundskolen og den unges ud-

dannelsesvalg.  

Denne analyse vil blive fulgt op af en række kvalitative interview, således 

vi kan blive klogere på, de unges motivation og refleksion. Anden del af 

analysen vil blive bragt i tredje kvartalsrapport, september 2020.  

Hvad laver elever som scorer mellem 7 og 12 i gennemsnit – hvad har de 

valgt af uddannelsesaktivitet og er de stadig i gang? Nedenstående 3 ta-

beller, viser hvilken aktivitet denne gruppe af elever er i gang. For 2020 

viser tabellen hvad denne gruppe af elever har valgt.  

Det der er kendetegnende for denne gruppe er, at langt størstedelen væl-

ger den gymnasiale vej, når de skal vælge en ungdomsuddannelse.   
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Andet: Udlandsophold. 
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