
STORMØDE OM LOVUDKAST OG MHP. HØRING

Dagens program:

1. Generel status

2. Drøftelse af fire lovudkast

3. Fremadrettet



STATUS 1. Produktionsskolerne bløder - undersøgelse

• Årselevtallet 2017

• Økonomiske nøgletal

– Overskudsgrad

– Likviditetsgrad

– Soliditetsgrad

– finansieringsgrad

• Antal ansatte

• Tiltag for at bevare status quo

• Behov for likviditetslån



6781,5295
6580,458 6692,009 6665,05

6492,824

5607,500
5311,54

ÅE 2012 ÅE 2013 ÅE 2014 ÅE 2015 ÅE 2016 ÅE 2017 Estimeret  (ÅE)
2018

Produktionsskolernes årselever



1352,98

1365,84

1348,78

1233,77

2015 2016 2017 2018 (estimat)

Ansatte Årsværk på Produktionsskolerne 2015-2018





Hvad er PSF gået videre med



STATUS 2. Elevgrundlag: UVM’s tal og PSF’s supplerende materiale



STATUS 2. Elevgrundlag: UVM’s tal og PSF’s supplerende materiale



STATUS 3. Brobygning til uddannelse og FGU



1. Er STAR’s anbefalinger forenelige med 

KUI’s sammenhængende indsats, sådan 

som den er nedlagt i Bedre veje til 

uddannelse og job?

2. Hvorfor går STAR ud og vejleder 

jobcentrene om den fremtidige 

administration, når lovgivningen endnu 

ikke er på plads? 

3. Er det hensigten med materialet at 

vejlede jobcentrene om, at FGU skal 

opfattes som den sidste mulighed for unge 

ledige? 

4. Lægger STAR op til en økonomisk 

incitamentstænkning i jobcentrene / KUI ?

PSF’s spørgsmål til politikerne



LOVUDKAST OG MHP. HØRING



Lovudkast FGU: Kapitel 1, Formål (§§ 1-3) 

• Pointer

– Fortsat helhedsorienteret

– Uddannelse før beskæftigelse

– EUD før hf/gym

– Dannelse fortsat et formål

• Opmærksomhedspunkter

– Afklaring et centralt formål, men 

vejledning står uskarpt

– EUX bør fremhæves (både på 

AGU og PGU)



• Pointer

– Positiv målgruppevurdering (”at 

kunne profitere af uddannelsen”)

– Særlige basisforløb for dan-mat 

mhp. adgangskrav

– Særlige basisforløb for grundfag 

mhp. overgangskrav

– Dispensationsmulighed 25 +

– Institutionen står for 

afsøgningsforløb

– Institutionen har pligt til at 

optage ‘egne’ elever

– Elever kan ønske anden 

institution og har ret til optag, 

hvis der er plads (BEM. S. 25)

• Opmærksomhedspunkter

– Godt der ikke er defineret spor 

for særlige basisforløb

– Problemstillinger omkring 

dækningsområder og mulighed 

for at vælge andre inst.

Lovudkast FGU: Kapitel 2, Optagelse (§§ 4-6) 



• Pointer

– FGU er fleksibel ift. start og 

placering

– Basisforløb løbende optag, øvrige 

optag 2 gange/år (medmindre…!)

– Varighed en del af udd.plan (KUI)

– Forlængelser: 10 % kvote  og 

kommunen kan købe derudover

– Særlig mulighed for EGU

– Mulighed for nedsat tid

• Problemstillinger

– Varighed for 20 uger på 

basisniveau og underv.-niveauer

– KUI skal godkende al 

forlængelse, inkl. inden for 10 %

– Vi skal sikre at EGU-forlængelse 

ikke tæller med i 10 %-kvoten

Lovudkast FGU: Kapitel 2, Udd.start og -tid (§§ 7-9) 

Jf. aftalen s. 18: ” I praksis vil en del af  

målgruppen være på et fagligt niveau i visse 

fag, der svarer til 5. eller 6. klasse, og den 

unge vil skulle have et undervisningstilbud i 

FGU, som tager afsæt i dette forhold.”



Pointer & Problemstillinger:

§ 10: Grundlæggende dan-mat – niveau?

§ 12-13 AGU ‘I videst muligt omfang praksis’

§ 14-15 PGU praktisk arbejde & produktion

§ 16-19 EGU videreføres…?

- KUI og FGU ift. virksomhedskontakt…

- (KUI og FGU ift. udd.plan og forløbsplan)

§ 20 Skift af spor – fleksibilitet ok.

§ 26-28 Erhvervstræning kort (iflg. aftale)

§ 29 Kombi-forløb – tid og meritgivende?

§ 30-34 Fordeling af ansvar og økonomi?

Lovudkast FGU: Kapitel 3, Struktur & indhold (§§ 10-34) 

BEM s. 30:



Pointer

Stk. 6: Ministeren kan 

fastsætte – husk 

skabelonarbejdet

Strukturen er:

- Evaluere dan-mat-niveau, 

forløbsstart

- Løbende evaluering og 

opfølgning (mdl. forløbs-

plan)

Kompetencebevis eller 

udd.bevis

Problemstillinger

• Aftalen: Slutevaluering på alle spor, og for 

PGU og EGU en fagprøve – fraværende her 

(men dog med i BEM)

• Progression – bekymring ift. BEM s. 39:

Lovudkast FGU: Kapitel 4, Evaluering, prøver, beviser (§§ 35-36) 

en slutevaluering, herunder med relevante prøver, når eleven har gennemført FGU.



Pointer

• Alle ansatte virksomheds-

overdrages

• Nyansættelser pr. 1/8 2018 og 

frem: Formelle kompetence-krav

– PGU: Faglært med praktisk 

erfaring (5 år eller 2 år)

Problemstillinger

• Mulighed for decentrale 

løsninger (at skolen får 

kompetence til at ansætte / 

afskedige)

Lovudkast FGU: Kapitel 5, Underviserkompetencer (§§ 37-38) 



Pointer

• Meget ordrig ift. orden…

• Gode rammer for øvrige 

aktiviteter og lokale 

partnerskaber mv.

• Sundhed iflg. aftalen

• Forpligtelse til aktiviteter ved 

mere end 4 ugers sommerferie

Problemstillinger

• Kostforpligtelsen

– At sikre kvaliteten

– At sikre økonomien

• Sommerferieaktiviteter

– Indholdet ift. sommeraktiviteter

– Generelt kan aktivitet ift. værksted 

og produktion betyde tilstede-

værelse i ferier, weekender etc.

– Økonomien bag…

Lovudkast FGU: Kapitel 6, Aktiv deltagelse mv. (§§ 39-43) 



• REU

• Mulighed for forsøgs- og 

udviklingsprojekter

• Deltagerbetaling 

CENTRALE PUNKTER, FGU-LOV

• EUX

• PGU og EGU-sporene

• Prøver mv.

• Erhvervstræning

• Virksomhedspraktik – fordeling ml. 

KUI og FGU

• Vejledning

• 20 uger / fleksibilitet

• Økonomi (herunder også ift. støtte)

Lovudkast FGU: Kapitel 7 & 8, Rådgivning… ikrafttrædelse (§§ 44-51) 



Lovudkast Vejledning: Uddannelsesplan & forløbsplan

• Udd.plan (KUI)

– Evt. afsøgningsforløb

– Varighed & Uddannelsesmål

– Behov for støtte og behandling, evt. 

kontaktperson

– NB: Boligsituation mangler!

• Forløbsplan (FGU-inst.)

– Bl.a. FGU-spor (jf. FGU-lov § 22)

• Ændringer i udd.plan skal godkendes 

af KUI

• Ændringer i forløbsplan skal 

orienteres om til KUI



Pointer

• På tværs af uddannelse –

beskæftigelse – socialindsats

• Kommunalbestyrelsen beslutter 

organiseringen

Problemstillinger

§ 2 j stk. 5 pkt. 5 og 6 og stk. 7: 
Virksomhedspraktik ift. EGU og 

koordinering af opsøgende funktioner 

(Jf. FGU-loven)

§ 2 k stk. 2: 

Samlet afvejning af tilbud – FGU som 

primært tilbud

§ 2 l stk. 2:

Kontaktperson indskrænkes til 

fortrinsvis kommunalt ansatte

Lovudkast Vejledning: Kommunal ungeindsats



Lovudkast Vejledning

CENTRALE PUNKTER, VEJLEDNING

• Uddannelsesplan: 1) Bolig 2) større 

spillerum ved forlængelse (inden for 

10 %-kvoten)

• Virksomhedspraktikpladser: KUI i 

koordinerende rolle med FGU som 

aktør

• FGU’s status som hovedvej på det 

forberedende område

• Kontaktperson



• Mulighed for IDV (herunder STU)

• …afsætte produktion og tjenesteydelser 

på vilkår…

• FGU-institutionen kan efter aftale 

varetage administrative opgaver og 

undervisningsopgaver for andre 

institutioner. Mhp. at muliggøre 

opretholdelse af udd.tilbud i 

yderområder

• Oprettelse af FGU (volumen, 3 spor…)

• Fremadrettet (nedlæggelse, 

sammenlægning etc.) 

10 KAPITLER:

1. Anvendelsesområde

2. Oprettelse, nedlæggelse, sammenlægning, 

spaltning

3. Ledelse

4. Elevråd

5. Tilskud

6. Kommunale bidrag

7. Skoleydelse og arbejdsskadeforsikring

8. Undervisning og prøver uden for 

institutionen (FGU i Kriminalforsorgen)

9. Tilsyn, klager m.v.

10. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 

(oprettelse og midlertidige bestyrelser)

Lovudkast Institutionslov: Kap. 1 & 2 §§ 1–10



§ 17 stk. 1: Institutionen ledes af 

bestyrelsen, der fastsætter og vedtager 

vedtægt og fastsætter forretningsorden for 

sit virke

§ 18: Bestyrelsen ansætter og afskediger 

lederen…

§ 24, stk. 1: …der har den daglige ledelse af 

institutionen under ansvar for bestyrelsen

§ 24 stk. 2, nr. 5: Lederen varetager den 

daglige ledelse, således at ledelsen af hver 

af de til institutionen tilhørende skoler kan 

sikre den fornødne pædagogiske kvalitet i 

undervisningen

SPØRGSMÅL:

• Hvilke muligheder er der for 

uddelegere til lederne på de 

enkelte skoler?

• Kan det være nok for 

skolelederne at kunne sikre 

pædagogisk kvalitet?

Lovudkast Institutionslov: Kap. 3 Ledelse §§ 11–24



§ 25: Elevråd – leder kan suspendere (?!)

Kap. 5 tilskud

• Likviditetslån (§ 27)

• § 29: Moms OK (lig EUD § 21 a)

• § 31: Min. og max.rammer – af BEM 

fremgår at det kun vedrører enkeltinst.

Kap. 6 Kommunale bidrag – stort set som vi 

kender det fra prod.skoleloven

Lovudkast Institutionslov: Kap. 4-6 Ledelse §§ 25-44



Bemærkninger til § 17 (s. 52-53):

”Det foreslåede vil indebære, at bestyrelsen desuden udarbejder en forretningsorden og 

instrukser, som bl.a. kan omfatte retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene 

side bestyrelsen og den anden side institutionens leder og de evt. øvrigt ansatte chefer, 

herunder med angivelse af muligheder for delegering, procedurer for stillingtagen til 

institutionens tværgående administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne 

kontrol, it, organisering og budgettering, procedure for fremskaffelse af oplysninger, der 

er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver , procedure for opfølgning på 

planer, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, 

finansieringsforhold, pengestrømme m.v., procedure for og indhold af revisionsprotokol 

m.v., procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af 

regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.”

Lovudkast Institutionslov: Kap. 3 Ledelse §§ 11–24



§ 46: Elever, som kommer til skade under arbejdspladslignende forhold … er 

berettiget til ydelser efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring

Lovudkast Institutionslov: Kap. 7-9 Forsikring §§ 45-57



Overgang, personale:

§ 61: FGU-institutionen overtager 

fra institutioner, der har 

uddannelsestilbud, som efter § 59 

sammenlægges med FGU-

institutioner, personale, der har 

været knyttet til disse 

uddannelsestilbud. 

Overgang, elever:

§ 62:FGU-institutionerne overtager 

ansvaret for igangværende forløb 

(fx KUU, EGU).

MEN eleverne fortsætter og 

afslutter deres uddannelse efter de 

for disse forløb hidtil gældende 

regler.

Lovudkast Institutionslov: Kap. 10 overgange §§ 59-62



• §§ 59 og 60 om henholdsvis oprettelse af 

FGU institutioner og midlertidige 

bestyrelser træder i kraft allerede fra 

bekendtgørelse af loven i Lovtidende, 

altså efter sommerferien 2018, mens 

den hele lov i øvrigt først træder i kraft 

1.8. 2019.

• Interimsbestyrelserne nedsættes og 

udpeges af undervisningsministeren og 

forbereder, at FGU institutionen kan 

starte virksomheden 1.8.19 og arbejder 

hermed under ansvar over for 

undervisningsministeren

• Undervisningsministeren fastsætter en 

midlertidig vedtægt, som gælder for de 

nye institutioner, indtil der er fastsat og 

godkendt en vedtægt for den varige 

institution i medfør af lovforslagets § 2. 

• Interimsbestyrelsen nedsættes i 

begyndelsen af efteråret 2018 og 

fungerer indtil den varige bestyrelse er 

sammensat og kan starte.

Lovudkast Institutionslov: Kap. 10 interimsbest. §§ 59-62



Pointer
• Institutionens leder forudsættes ansat umiddelbart efter interimsbestyrelsens 

nedsættelse, og der er hensigten at kunne ansætte lederen uden tidsbegrænsning.

• Med den valgte konstruktion for interimsbestyrelserne er der ikke lagt op til nærmere 

sammenfald med den kommende varige bestyrelse. 

• Hvor der, som i de fleste tilfælde, vil være flere kommuner, flere bestyrelser (fra PS og 

VUC) omkring oprettelse af FGU institution, skal kommuner og bestyrelser enes om kun 

at indstille et enkelt medlem. 

• Kravene til formandens kompetencer og erfaringer. Formanden, der udpeges af 

undervisningsministeren, skal efter bemærkningerne ”have erfaring med oprettelse og 

ledelse af selvejende institutioner i statsligt regi eller have tilsvarende relevant 

erhvervsmæssig og økonomisk indsigt i institutionelle forhold.” Denne formulering er 

lidt forskellig fra lovteksten, der ikke synes færdigbearbejdet.

Lovudkast Institutionslov: Kap. 10 interimsbest. §§ 59-60



CENTRALE PUNKTER, INSTITUTION

• Mulighed for at uddelegere ift. 

institution / skole

• Interimsbestyrelse

• …

Lovudkast Institutionslov



Ingen bemærkninger…

Lovudkast forskellige ændringer



Fremadrettet…


