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Indledning 

Med denne kvartalsrapport afsluttes 2019. UU Guldborgsund vil gerne be-

nytte lejligheden til at takke alle samarbejdspartnere for året der er gået 

og vi ser frem til et spændende 2020. 

I denne kvartalsrapport er fokus lagt på den Forberedende Grunduddan-

nelse - FGU. 

Rapporten udgives 4 gange årligt og tilpasses med de fokuspunkter som 

tiden efterspørger. 

 

 

DEN FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE – FGU  

Det primære mål med FGU er at give unge kompetencer til at gå i gang 

med en ordinær uddannelse, sekundært at gøre de unge parate til at 

indgå på et ufaglært arbejdsmarked. 

FGU skal hovedsageligt forberede de unge til en erhvervsuddannelse, 

men skal også give mulighed for undervisning, der kan kvalificere til op-

tagelse på hf og andre gymnasiale uddannelser. Samtidig skal uddannel-

sen give mulighed for, at en mindre gruppe unge får et kvalificeret funda-

ment for at opnå beskæftigelse på et ufaglært arbejdsmarked. 

På landsplan er der 88 FGU skoler, der tilsammen udgår 27 FGU instituti-

oner. Lokalt betyder det, at der i vores geografiske nærområde er place-

ret en FGU skole i Nykøbing F., Maribo og Nakskov. Alle tre skoler refere-

rer til FGU institutionen FGU Lolland-Falster. I Vordingborg er der også 

placeret en FGU skole, og sammen med FGU skolerne i Næstved, Korsør 

og Slagelse danner de institutionen FGU Syd- og Vestsjælland.  

 Kommunerne regner med, at cirka 13.000 unge vil starte uddannelse på 

FGU-institutionerne når de slår dørene op i august 2019. Det viser nye 

tal, som kommunerne har givet til Undervisningsministeriet. 

Ministeriet har, som led i opfølgning på ”Aftale om bedre veje til uddan-

nelse og job”, bedt kommunerne give et foreløbigt skøn for det forven-

tede antal elever på den nye forberedende uddannelse, FGU. 

 

 

 

”FGU-institutionerne er krumtappen i, at vi lykkes med den nye uddan-

nelsespolitiske målsætning. Store forandringer som denne her kræver en 

fælles vilje og et stærkt samarbejde. På trods af, at opgørelserne er fore-

løbige skøn, så er de et tydeligt signal om, at kommunerne bakker op om 

målet. Vi skal stå sammen om at gøre FGU til hovedvejen for de unge, 

som har brug for støtte for at komme ind på en ungdomsuddannelse eller 

i job,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

 

ELEVOPTAG PÅ FGU 

I nedenstående tabel kan aflæses antallet af guldborgsundborgere, der er 

målgruppevurderet og påbegyndt FGU pr. 1/9, 1/10, 1/11 og 1/12-19. Ud 

fra de socioøkonomiske forhold er det forventeligt, at der i Guldborgsund 

vil være ca. 219 årselever i målgruppen til FGU. 

  

 

I praksis betyder det, at FGU skolen i Guldborgsund, har haft et rigtig 

godt fundament at drive skole fra, da UU Guldborgsund sammen med KUI 

netværket har sikret et samlet elevtal på over 200 cpr. numre. 

(KUI=Kommunal ungeindsats) 
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POLITISK PRIORITERING 

Beskæftigelsesudvalget og Børn- Familie og Uddannelsesudvalget har øn-

sket en prioritering i målgruppevurdering til FGU, hvor de yngste priorite-

res, således ingen unge oplever en unødvendig uddannelsespause. 

 

FGU er en uddannelse med almene fag, undervisning på værksted og 

praktik. På FGU kan de unge vælge imellem tre forskellige spor. Uddan-

nelsen kan sættes sammen efter den unges interesser og ønsker. 

 

 

12 LANDSDÆKKENDE TEMAER OG 9 ALMENE FAG  

FGU skal opbygge et sammenhængende fagligt/pædagogisk skolemiljø 

med et stærkt ungdomsmiljø og fællesaktiviteter for de unge. Skolemil-

jøet i FGU skal understøtte, at så mange elever som muligt kan være en 

del af fællesskabet og ikke føler sig ekskluderet eller særliggjort. De unge 

får den tid, de har behov for, i forhold at gennemføre et niveau. Der er 

altså ikke krav om, at de skal gennemføre et niveau i løbet af en bestemt 

tid. Den unge kan gå på FGU i op til 2 år.  

Men samtidig stræbes der efter en progression i elevens deltagelse så-

dan, at elever, der har vanskeligt ved bestemte deltagelsesformer, grad-

vist bliver bedre til at håndtere dem, og dermed får udvidet sine kompe-

tencer til på længere sigt, at indgå i fællesskabet på en arbejdsplads eller 

en ungdomsuddannelse, hvor der ikke altid kan tages de samme hensyn. 

Gennem hele uddannelsen tilbydes eleven den fornødne adgang til speci-

alpædagogisk støtte, ordblindeundervisning, erhvervstræning og kombi-

nationsforløb. 

FGU´en skal på Produktionsskolesporet – PGU, udbyde en række lands-

dækkende temaer. Nedenfor ses hvilke af de 12 temaer de unge fra Guld-

borgsund har valgt. Det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at de unges valg af 

tema ballanceres mellem den unges motivation og arbejdsmarkeds efter-

spørgsel på arbejdskraft.  
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FRAFALD OG OMVALG FRA FGU 

I perioden 1/9 til 1/12 2019 har 42 unge i kortere eller længere tid været 

målgruppevurderet til FGU, men grundet forskellige problematikker har 

de i samråd med FGU og UU Guldborgsund valgt midlertidig at stoppe de-

res uddannelse på FGU.  

Som det fremgår af nedenstående tabel har 18 ud af 42 unge søgt offent-

lig forsørgelse i umiddelbart forlængelse af uddannelsesstop. FGU´en og 

dermed målgruppen er ny og det har derfor været forventeligt, at der vil 

komme et mindre tilbageløb til offentlig forsørgelse. Samtidig vil det være 

forventeligt, at overgangfrekvensen til uddannelse vil stige frem mod ud-

dannelsesstart på henholdsvis EUD og HF. 

 

 

 

KUI KONTAKTPERSON 

I Guldborgsund kommune er vejledningen organiseret sådan, at der er til-

knyttet én vejleder til alle skoler, det gælder også privatskoler og frisko-

ler.   

Alle unge i Guldborgsund Kommune har deres egen vejleder, der følger 

dem i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse eller arbejde, li-

gesom vejlederen understøtter den gode overgang til den forberedende 

grunduddannelse, FGU. 

BFU & BES har truffet beslutning om, at UU Gulborgsund og dermed UU 

vejlederne, som udgangspunkt, skal varetage opgaven som den unges 

KUI kontaktperson.  

KUI Kontaktpersonens hovedopgave er at støtte den unge i at komme 

godt videre i uddannelse eller job. Formålet med KUI kontaktpersonsord-

ningen er, at den unge skal have én gennemgående person, som kan un-

derstøtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan. ”Den gennemgå-

ende KUI kontaktperson er den, der koordinerer og sikre sammenhæng 

for den unge på tværs af lovgivningen.” 

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at KUI kontaktpersonen ikke er-

statter de andre former for kontaktpersonsordninger, der eksisterer.  

”KUI kontaktpersonsordningen erstatter ikke servicelovens bestemmelser 

om en fast kontaktperson til unge med behov for særlig støtte, socialpæ-

dagogisk bistand til voksne eller reglerne om mentorstøtte efter lov om 

aktiv beskæftigelsesindsats.”  
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