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Spørgsmål til FGU
• Drøft 2 og 2: Hvilke spørgsmål har I til FGU? (3 min)
• Opsamling på spørgsmål

Tre formål:
1. Jeg kan tone oplægget
2. Kommer ud med de spørgsmål der fylder mest
3. I var til fest i går….
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FGU-aftalen
28. juni 2015
Regeringsgrundlag:
Målrettet valg af ungdomsuddannelse

22. januar 2016
Ekspertgruppen om bedre veje
til en ungdomsuddannelse

10. maj 2017
Regeringsudspil:
Tro på dig selv – det gør vi

28. februar 2017
Ekspertgruppens anbefalinger:
Bedre veje til en ungdomsuddannelse

13. oktober 2017
Politisk aftale
om bedre veje til uddannelse og job

29. Maj 2018
Fire love
enstemmigt vedtaget i folketinget
Lov om
institutioner
for FGU

Lov om
ændring af
div. love
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De unges barrierer
Faglige
udfordringer

De unges
behov
overses

Sociale
udfordringer

Skolegang og
uddannelse

Manglende
støtte i
overgange

Systemet
omkring
de unge

Strukturelle
barrierer

Manglende
uddannelsestillid

Praktiske
udfordringer

Manglende
støtte fra
forældre

Familie og
livssituation

Misbrug
Uforudsete
hændelser

Sygdom

De unge i målgruppen for de forberedende tilbud,
Analyse af målgruppen for tilbud, der forbereder til ungdomsuddannelse og beskæftigelse
EVA, 2016
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De unge på FGU

• Unge under 25 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse (og
kommunalbestyrelsen vurderer at tilbuddet er det rette for den unge)
• Unge under 25 år, der alene har behov for at forbedre deres niveau i
dansk eller matematik eller begge fag for at opfylde adgangskrav til eud
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Formål med FGU

• at give målgruppen af unge kundskaber, færdigheder, afklaring og
motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå
ufaglært beskæftigelse.

• at styrke de unges personlige og sociale kompetencer og demokratiske
dannelse.

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod
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FGU-institutioner

Institution

Fastlagt juni 2018

Skole

Hjørring

Frederikshavn

1

Læsø
Brønderslev

Jammerbugt

Thisted

2

Aalborg

3

• 27 institutioner
• 88 skoler

Rebild
Vesthimmerland
Morsø

4
Mariagerfjord

Skive

Randers

Lemvig

5

Norddjurs

Viborg

Struer

6
7

Holstebro

Syddjurs

• 14.000 årselever
• 12.000 elever i årlig tilgang

Favrskov
Silkeborg

Århus

Herning

10

Helsingør

Gribskov

8

23

Halsnæs

Skanderborg

Hillerød

Ringkøbing-Skjern
Ikast-Brande

22

Odder

9

Odsherred
Frederikssund Egedal

Samsø

Varde
Billund

Lejre

17
Kalundborg

Holbæk

18

Ringsted

Sorø

13
Kolding

Greve

Middelfart

Fanø

Odense
Stevns
Næstved

Assens

Faxe

20

Nyborg
Faaborg-Midtfyn

Haderslev

15

Vordingborg

Svendborg

14

Aabenraa

25

19

Kerteminde

16

Køge

Slagelse

Tønder

26

Solrød
Nordfyns

Vejen

Gladsaxe
Gentofte
Herlev
Ballerup
Glostrup
Frederiksberg
Rødovre
Albertslund
København
Brøndby
Høje Tåstrup
Hvidovre
Tårnby
Vallensbæk
Ishøj
Dragør

Roskilde

Fredericia

Esbjerg

Bornholm

Lyngby
Furesø Tårbæk

24

Hedensted

12

11

27

Hørsholm
Allerød
Rudersdal

Horsens

Vejle

Fredensborg

Sønderborg
Langeland
Guldborgsund

Ærø
Lolland

21

En FGU-institution
Medarbejdere
• Fra VUC, produktionsskoler,
egu og KUU

Kommune

Institutionen
• Består af i gennemsnit 3 skoler
• Hver skole har alle 3 spor

Ledelse
Kommune

FGU
institution/skole

Almen lærer
Kommune

Værkstedslærer
Administration,
vejledning

FGU
skole

Kommune

Kulturer
• Håndværksfaglig
• Almen faglig
• Kreativ/højskole
• Socialt hjerte

FGU
skole

Opbygning af FGU
Undervisningens
niveauer

Almene fag

Undervisningens
organisering

Undervisningens
niveauer

Almen
grunduddannelse

Produktionsgrunduddannelse

Erhvervsgrunduddannelse

2/3 teori - 1/3 praksis

2/3 produktion - 1/3 teori

2/3 praktik - 1/3 skole

D-niveau

.

E-niveau
G-niveau

Intro-niveau

Faglige temaer
FGU3-niveau
FGU2-niveau
FGU1-niveau

Basis

Basis

Intro-niveau

Afsøgningsforløb

Side 9

Kvalifikationsrammen for livslang
læring
Intro-niveau

Intro-niveau

FGU1-niveau G-niveau
FGU2-niveau E-niveau
FGU3-niveau D-niveau
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Almene fag
Skal udbydes:
• Dansk
• Dansk som andetsprog
• Engelsk
• Matematik
• Naturfag
• Samfundsfag
• Identitet og medborgerskab1
• PASE2

(intro, G, E, D)
(intro, G, E, D)
(intro, G, E, D)
(intro, G, E, D)
(intro, G, E, D)
(intro, G, E, D)
(G)
(G)

Kan udbydes:
• Teknologiforståelse

(G)

1 Identitet

og medborgerskab arbejder med unges identitetsudvikling og medborgerskab
og henter elementer fra fx filosofi, religion, historie, psykologi, motion og sundhed.

2 PASE

består af Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære.

Side 11

Faglige temaer
Kontor, handel og forretningsservice
• Handel og kundeservice
• Turisme, kultur og fritid
• Musisk og kunstnerisk produktion
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
• Mad og ernæring
• Miljø og genbrug
• Jordbrug, skovbrug og fiskeri

Omsorg, sundhed og pædagogik
• Omsorg og sundhed
Teknologi, byggeri og transport
• Byg, bolig og anlæg
• Kommunikation og medier
• Motor og mekanik
• Service og transport
• Industri (plast, metal mm.)

Kategoriseringen refererer til erhvervsuddannelsernes fire hovedområder.

Side 12

Udvikling af uddannelsens indhold
3.
Læreplansog fagbilagsgrupper

1.
Skabelon
arbejdsgruppe

5.
Vejledning

6.
Lokale
undervisnings
planlægning

4.
Bekendtgørelse

2.
Skabeloner
godkendt af
minister og
aftalekreds

2018
jan

feb

mar

Skabeloner

apr

maj

jun

jul

2019
aug

sep

Læreplaner og fagbilag

okt

nov

dec

jan

feb

mar

apr

Bekendtgørelser, vejledninger

maj

jun

jul

aug

sep

okt

Lokale undervisningsplaner mv.
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Skolegang og uddannelse
FGU

Faglige
udfordringer

Sociale
udfordringer

Manglende
uddannelsestillid

•

Inkluderende læringsmiljø

•

Hold- og arbejdsfællesskab

•

Praksisorienteret (1/3 i almene fag, 2/3 i faglige
temaer)

•

Fokus på personlig, social og faglig progression

•

Praksisorienteret dansk og matematik i alle spor

•

Specialpædagogisk støtte (SPS)

•

Sproglig opmærksomhed i alle fag

•

Integreret ordblindeundervisning

•

Mulighed for erhvervstræning i virksomhed op til 4
uger

•

Kombinationsforløb
29-10-2018
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Elevens forløb

Forløbsplan

Uddannelsesplan

Aftale om
hvordan
det skal opnås
i FGU

Aftale om
hvad
der skal opnås

---

Kommunal ungeindsats

Forberedende grunduddannelse

Faglig
dokumentation
Løbende opsamling på
læringsresultater
Forberedende grunduddannelse

Forberedende grunduddannelse

Side 15

Mulige vejledningsopgaver
• I regelgrundlag for hverken produktionsskoler, EGU eller FGU fremgår, at
opgaverne skal løftes af en vejleder-uddannet – men masser af opgaver.
Elevvejledning:
• Forløbsplan
• Afsøgningsforløb
• Gennemførelsesvejledning
• EGU-vejleder
Kollegialsparring:
• Ressourceperson for kollegaer (evaluering og progression)
Kontakt udadtil:
• Tovholder for kontakt til diverse kontakt til kommunen: Uddannelsesplaner,
EGU-praktikaftaler
• Samarbejde med den unges kommunale kontaktperson
• Etablere aftaler om erhvervstræning med virksomheder
• Etablere aftaler om kombinationsforløb
Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod
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Elevens forløb i agu (eksempel)

agu

Basis

1. halvår

2. halvår

3. halvår

Dansk (intro)
Matematik (G)
Engelsk (intro)
Identitet og
medborgerskab (G)

Dansk (intro)
Matematik (G)
Engelsk (G)
Naturfag (G)

Dansk (Intro)
Matematik (D)
Engelsk (G)
Naturfag (G)

Dansk (G)
Matematik (D)
Engelsk (E)
Naturfag (E)

Projekt/tema

Projekt/tema

Projekt/tema

Projekt/tema

Eleven skal mindst have følgende fag:
- Dansk
- Matematik
- enten PASE eller Identitet og medborgerskab
- et valgfrit fag fra fagrækken
Eleven kan herudover vælge ekstra almene fag
Andre aktiviteter, udover fag
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Elevens forløb i pgu (eksempel)

pgu

Basis

1. halvår

2. halvår

3. halvår

Mad og ernæring
(intro)
Matematik (intro)
Dansk (G)
PASE (G)

Mad og ernæring
(FGU1)
Matematik (intro)
Dansk (G)
PASE (G)

Mad og ernæring
(FGU2)

Mad og ernæring
(FGU3)

Matematik (intro)
Dansk (E)

Matematik (G)
Dansk (E)

Køkkenværksted

Køkkenværksted

Køkkenværksted

Køkkenværksted

Eleven skal have:
- Undervisning på et værksted
- Dansk
- Matematik
- PASE
Eleven kan herudover vælge ekstra almene fag
Andre aktiviteter, udover fag.
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Elevens forløb i egu (eksempel)

egu

Basis

1. halvår

2. halvår

3. halvår

Mad og ernæring
(intro)
Matematik (intro)
Dansk (intro)
PASE (G)

Mad og ernæring
(FGU1)

Mad og ernæring
(FGU2)

Mad og ernæring
(FGU3)

Skoleforløb

Skoleforløb

Skoleforløb

Køkkenværksted

Hotelkøkken

Hotelkøkken

Hotelkøkken

Eleven skal på basis have:
- Undervisning på et værksted
- Dansk
- Matematik
- PASE

Eleven skal 1. – 3. halvår have:
- Virksomhedspraktik
- Skoleforløb
(kan udover det fagligt relevante indeholde
dansk, matematik og PASE )

Eleven kan herudover vælge ekstra almene fag
Andre aktiviteter, udover praktik/fag
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Prøver
Almene fag
• Mulighed for prøve på G-, E-, D-niveau.
• Prøve i dansk, matematik og udtræk af et af elevens øvrige fag.
• Standspunktsbedømmelse i fag, der ikke udtrækkes til prøve.
• Bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.
Faglige temaer
• Mulighed for prøve på FGU3-niveau.
• Standpunktsbedømmelse på FGU1-, FGU2- eller FGU3-niveau
ved afslutning uden prøve.
• Bedømmes bestået/ikke bestået.
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Prøveformer
Prøveform A
• Prøven gennemføres på højst én arbejdsdag
• Eleven stilles en opgave, som kan være en produktions- eller serviceopgave
• Eksaminator og censor observerer, udspørger, gør notater og sikrer sig et
tilstrækkeligt bedømmelsesgrundlag til at vurdere hver enkelt elev
Prøveform B
• Prøven gennemføres i løbet af en eller flere arbejdsdage
• Eleven stilles en opgave som kan være en produktionsopgave
• Mundtlige eksamination dagen efter casearbejdsdagen/dagene
Prøveform C
• Eleven udarbejder ved afslutningen på uddannelsesforløbet en
præsentationsportfolio som grundlag for den afsluttende prøve
• Præsentationsportfolioen er eksaminationsgrundlag og udgangspunkt for en
faglig dialog ved den mundtlige prøve
Side 21

Elever med særlige behov

Hvis målgruppen for FGU:
• Rummes i et inkluderende læringsmiljø (struktur, tydelige mål, sproglig
opmærksomhed etc.)
• Mulighed for at søge SPS (specialpædagogisk støtte) til hjælpemidler
• Mulighed for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod
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Ordblinde elever
• Dansk og matematik screening, evt. ordblindetest
• Dansk og matematik på introducerende niveau
• Kompenserende hjælpemidler skal kunne anvendes i alle fag
• Alle FGU-lærere skal kunne understøtte eleverne i at anvende de
kompenserende hjælpemidler
• Sproglig opmærksomhed i alle fag
• Mulighed for undervisning på små obu-hold.
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Tak for opmærksomheden!
Send eventuelle spørgsmål til
Vicki.Facius@stukuvm.dk

