
Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

FGU 
 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

FGU-aftalen 

28. juni 2015 
Regeringsgrundlag:  

Målrettet valg af ungdomsuddannelse 

22. januar 2016 
Ekspertgruppen om bedre veje  

til en ungdomsuddannelse 

28. februar 2017 
Ekspertgruppens anbefalinger:  

Bedre veje til en ungdomsuddannelse 

10. maj 2017 
Regeringsudspil:  

Tro på dig selv – det gør vi 

13. oktober 2017 
Politisk aftale  

om bedre veje til uddannelse og job 

29. Maj 2018 
Fire love  

enstemmigt vedtaget i folketinget 

Lov om  
ændring af 

div. love 

Lov om  
institutioner  

for FGU 

Lov om  
ændring af 

div. love 

Lov om  
institutioner  

for FGU 

Side 2 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Fra lov til elevstart 

 

• 22. juni 2018 
Placering af nye institutioner godkendt 
 

• September/oktober 2018 
FGU institutionerne oprettet 
(CVR nr. og bestyrelse) 
 

• Januar 2019 
Institutionsleder forventes 
ansat 

 
• Februar 2019 

Uddannelsesbekendtgørelse 
 

 

• August 2019 
FGU skolerne modtager  
de første elever 

Side 3 

• 27 institutioner 
• 88 skoler 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

De unge i FGU 

•Unge under 25 år, der ikke er i uddannelse eller 
beskæftigelse (som kommunalbestyrelsen vurderer at 
tilbuddet er det rette for) 

 

•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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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

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 faglige, personlige og sociale 
kompetencer og demokratiske dannelse. 

 

NB. i modsætning til STU er uddannelse og beskæftigelse 
formålet med forløbet 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

STU og FGU 

 

 

 

 

• Muligt at tage FGU efter STU, hvis den enkelte unge er klar til at blive forberedt 
til uddannelse og job 

 

• Der er ikke mulighed for at tage dele af FGU, som en del af STU (men 
undervisning på institutionen kan købes i idv-regi)   
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Skolegang og uddannelse 

30-10-2018 

Side 7 

Faglige 

udfordringer 

Sociale 

udfordringer 

Manglende 

uddannelses- 

tillid 

FGU 

• Inkluderende læringsmiljø 

• Hold- og arbejdsfællesskab 

• Praksisorienteret  

• 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 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevens forløb 

Side 8 

Faglig 

dokumentation 
Løbende opsamling på 

læringsresultater 

Forløbsplan 
Aftale om  

hvordan  

det skal opnås  

i FGU 

-- 

-- 

Uddannelsesplan 
Aftale om  

hvad  

der skal opnås 

Kommunal 

ungeindsats 

Forberedende 

grunduddannelse 

Forberedende 

grunduddannelse 

Forberedende 

grunduddannelse 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Indhold 

30-10-2018 

Side 9 

  

  

Erhvervs- 

grunduddannelse 

Produktions- 

grunduddannelse 

Almen 

grunduddannelse 

2/3 praktik - 1/3 skole 2/3 produktion - 1/3 teori 2/3 teori - 1/3 praksis 

Almene fag 

Fagligt tema 
+ 

almene fag 

Fagligt tema 
+ 

almene fag 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Indhold 

30-10-2018 

Side 10 

  

  

Erhvervs- 

grunduddannelse 

Produktions- 

grunduddannelse 

Almen 

grunduddannelse 

Praksis 

Matematik Dansk/DSA 

Identitet 

og 

medborger

skab 

Valgfag 

Produktion 

Mate-

matik 

Dansk/D

SA 

PASE Valgfag 

Praktik 

Mate-

matik 
Dansk/DS

A 

PASE Valgfag 

2/3 praktik - 1/3 skole 2/3 produktion - 1/3 teori 2/3 teori - 1/3 praksis 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Side 11 

Intro-niveau 

FGU1-niveau 

FGU2-niveau 

FGU3-niveau 

Intro-niveau 

G-niveau 

E-niveau 

D-niveau 

Kvalifikationsrammen for livslang læring 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Almene fag med centrale læreplaner 

Side 12 

Skal udbydes: 

• Dansk     (intro, G, E, D)  

• Dansk som andetsprog   (intro, G, E, D)  

• Engelsk    (intro, G, E, D)  

• Matematik    (intro, G, E, D)  

• Naturfag    (intro, G, E, D)  

• Samfundsfag    (intro, G, E, D)  

• PASE2     (G) 

• Identitet og medborgerskab1  (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. 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Faglige temaer med centrale fagbilag 

Side 13 

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. 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Prøver 

Side 14 

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- eller FGU2-niveau ved 
afslutning uden prøve. 

• Bedømmes bestået/ikke bestået. 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevens forløb i agu (eksempel) 

Basis 
 

Dansk (intro) 

Matematik (G) 

Engelsk (intro) 

Identitet og  

medborgerskab (G) 

Projekt/tema 

1. halvår 
 

Dansk (G) 

Matematik (G) 

Engelsk (G) 

Naturfag (G) 

 

2. halvår 
 

Dansk (E) 

Matematik (D) 

Engelsk (G) 

Naturfag (E) 

 

agu 

Projekt/tema Projekt/tema 

3. halvår 
 

Dansk (D) 

Matematik (D) 

Engelsk (E) 

Naturfag (D) 

 

Projekt/tema 

Side 15 

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. 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevens forløb i pgu (eksempel) 

Basis 1. halvår 2. halvår 

Mad og ernæring  

(intro) 

Matematik (intro) 

Dansk (G) 

PASE (G) 
pgu 

Mad og ernæring  

(FGU1) 

Matematik (intro) 

Dansk (G) 

PASE (G) 

Mad og ernæring   

(FGU2) 

 

Matematik (intro) 

Dansk (E) 

3. halvår 

Mad og ernæring  

(FGU3) 

 

Matematik (G) 

Dansk (E) 

Køkkenværksted Køkkenværksted Køkkenværksted Køkkenværksted 

Side 16 

Eleven skal have: 

- Undervisning på et værksted 

- Dansk 

- Matematik 

- PASE  

 

Eleven kan herudover vælge ekstra almene fag. 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevens forløb i egu (eksempel) 

Basis 1. halvår 2. halvår 

egu 

Mad og ernæring  

(intro) 

Matematik (intro) 

Dansk (intro) 

PASE (G) 

Mad og ernæring   

(FGU1) 

 

Skoleforløb 

Mad og ernæring   

(FGU2) 

 

Skoleforløb 

3. halvår 

Mad og ernæring   

(FGU3) 

 

Skoleforløb 

Køkkenværksted Hotelkøkken Hotelkøkken Hotelkøkken 
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Eleven skal på basis have: 

- Undervisning på et værksted 

- Dansk 

- Matematik 

- PASE  

 

Eleven kan herudover vælge ekstra almene fag. 

Eleven skal 1. – 3. halvår have: 

- Virksomhedspraktik 

- Skoleforløb  

(kan udover det fagligt relevante indeholde 

dansk, matematik og PASE ) 



Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Tak for opmærksomheden! 
 

Send eventuelle spørgsmål til 
Vicki.Facius@stukuvm.dk 

 


