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Ligeværd afholder FGU-konfe-

rence: En ny virkelighed for unge 

på kanten af job og uddannelse 
 
Den nye forberedende grunduddannelse (FGU) 
udfordrer både unge på kanten af job og beskæf-
tigelse, uddannelsessteder, institutioner og kom-
muner. Derfor afholder Helvegs Fond og Lige-
værd FGU-konferencen ”Gråzoner og sammen-
hænge – en ny virkelighed for unge på kanten af 
job og uddannelse” 23. april 2018 på Hotel Ny-
borg Strand. Konferencen henvender sig til pro-
fessionelle, som arbejder med de unge i hverda-
gen og tæller bl.a. talere som sekretariatschef i 
undervisningsministeriets FGU-sekretariat Tho-
mas Bugge, sekretariatsleder i Produktionsskole-
foreningen Axel Hoppe og uddannelsesredaktør 
på Politiken Jacob Fuglsang. 
 
Konferencens tema er gråzoner og sammen-
hænge i den nye virkelighed. Eksempelvis risike-
rer en række unge med særlige behov at havne i 
en gråzone mellem STU’en (særligt tilrettelagt ud-
dannelse) og FGU’en, hvor Ligeværd er bekym-
rede for, om de unge ender som kastebolde mel-
lem uddannelsesforløb. Blandt andet derfor er 
der behov for, at vi sammen drøfter, hvordan vi 
sikrer, at alle unge får den uddannelse, der er 
bedst for den enkelte. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sekretariatschef for Ligeværd Esben Kullberg si-
ger: 
 
”Vi hilser de nye ambitiøse uddannelses- og be-
skæftigelsesperspektiver velkommen, og vi me-
ner, at det er vigtigt at professionelle i uddannel-
sesverdenen samles om den vigtige opgave, at 
sikre unge en god vej til uddannelse og job. Men 
vi ser samtidig også en række udfordringer. På 
konferencen skal vi drøfte, hvilke gråzoner de 
unge risikerer at havne i, så de professionelle om-
kring den enkelte unge bliver bedre rustet til at 
gribe ham eller hende ude i kommunen, når pro-
blemerne med den nye virkelighed opstår.” 
 
”Vi ser nogle gråzoner i FGU-loven. Ifølge lovtek-
sten kan man få en STU, hvis man to gange mis-
lykkes på en FGU. Det betyder, at de unge skal 
opleve nederlag på nederlag for at få den uddan-
nelse, der passer dem bedst. Omvendt siger loven 
ikke, om man kan starte på en STU og derefter 
rykke op på en FGU. Vi bekymrer os for, at man 
på den måde fokuserer på at skubbe ned ad i ste-
det for at fokusere på udvikling.” 
 
”Vi er bekymrede for, om de unge bliver kaste-
bolde mellem forskellige uddannelsesforløb på 
grund af økonomiske overvejelser i de kommu-
nale forvaltninger. Vi ser allerede kassetænkning i 
kommunerne i forbindelse med unges uddannel-
sesforløb, og med FGU’en risikerer vi at forstærke 
den tænkning. Hvis det sker, vil det få afgørende 
negativ indflydelse på de unges livskvalitet og ud-
dannelses- og beskæftigelsesmuligheder.” 
 
Esben Kullberg kan kontaktes på 24 97 27 18 eller 
esben@ligevaerd.dk 
 

Tilmelding til konferencen sker her: 
https://www.ligevaerd.dk/arrange-
menter/konference-graazoner-sam-
menhaenge-ny-virkelighed-unge-
paa-kanten-uddannelse-job/ 
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