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Regeringen vil samle 6 eksisterende tilbud i én ramme under den ny Forberedende 

Grunduddannelse og for den samme brede målgruppe. Det kan blive godt – men det kræver en 

række markante ændringer ift. regeringens udspil, også hvad angår opbygning og indhold. 

 

Vigtige principper for FGU’s opbygning og indhold (og for kvaliteten på uddannelsen) 

 Praksislæring som bærende element.  

En styrkelse af praksis er nødvendig – og på produktionsgrunduddannelsen og 

erhvervsgrunduddannelsen skal fundamentet være værkstedsundervisning som vi kender det fra 

produktionsskolerne i dag.  

 

 Kvalitet og niveau skal være i orden.  

De unge, der tager hele FGU og ender på niveau 3 på fx produktionsgrunduddannelsen eller 

erhvervsgrunduddannelsen skal have et niveau og en faglighed, der faktisk har gjort dem klar til at 

indgå på arbejdsmarkedet – ligesom det i dag er tilfældet med egu, og er hensigten med KUU (men 

hvis succes på det område er for tidligt at udtale sig om).  

 

 Progression og dokumentation – men i overensstemmelse med læringsformen.  

Ja, der skal ske progression i FGU-forløbene, og progressionen skal dokumenteres – både over for de 

unge og udadtil. Men krav om progression og dokumentation skal tænkes ind i værkstedsarbejdets 

ramme. Ellers kommer dokumentationen til at ødelægge selve motoren for at skabe progression i de 

unges forløb.  

 

 Fællesskab – men ikke kun hold- eller klassefællesskab.  

Regeringen sætter holdfællesskab som et bærende princip for FGU. Hold- og klassefællesskaber er 

tænkt ud fra en skoleoptik, dvs. der mangler blik for arbejdsfællesskabet, som er bærende i 

værkstedsundervisningen. Derfor kan fællesskab tilrettelægges forskelligt fra almengrunduddannelse 

til produktionsgrunduddannelse til erhvervsgrunduddannelse. 

 

 Fleksibilitet er et must med så bred en målgruppe!  

FGU skal kunne rumme samme meget brede målgruppe, som vi i dag rummer i de 6 tilbud tilsammen. 

Derfor er fleksibilitet og individuelle forløb afgørende for FGU’s succes som det brede forberedende 

uddannelsestilbud. Regeringens udspil lægger op til moduler med fælles indholds- og prøvekrav, som 

alle skal leve op til, samt en rigid tidsramme på max 2 år uden dispensation. Det er ganske enkelt at 

opbygge FGU ude af trit med målgruppens virkelighed!  

 



Konkrete forslag til opbygning af og indhold i Forberedende Grunduddannelse 

Helt overordnet giver det god mening – som regeringen også foreslår – med tre linjer bestående af 

basisforløb efterfulgt af moduler med en tydeligere faglig retning og trinvis progression hen imod 

kompetenceniveau 3. Udfordringen består i på den ene side at inkludere den brede målgruppe og på den 

anden side at sikre et fagligt niveau i uddannelsen. Det kan gøres på følgende måde: 

Et fleksibelt basisforløb: Basisforløbet vil være indgangen til FGU for langt hovedparten af eleverne. Men 

allerede efter basisforløbet vil en stor del af elevgruppen fortsætte andre steder: Nogle i EUD, gym eller HF, 

andre i beskæftigelse, andre på STU, og enkelte i noget helt fjerde, herunder sygdoms- eller 

misbrugsbehandling. Det betyder, at elevgruppen i de efterfølgende moduler må forventes at være lige 

knapt så bred som i basisforløbet. Basisforløbet skal derfor være mere fleksibelt, end regeringen lægger op 

til – for det er i særdeleshed her, den brede målgruppe skal favnes. Det betyder følgende for basisforløbets 

opbygning og indhold: 

 Tid: Basisforløbet er i udgangspunktet 20 uger, men skal kunne forlænges for de elever, der ikke er 

klar til at gå videre i anden uddannelse/beskæftigelse og heller ikke er klar til modul 1. Der skal 

desuden være løbende ind- og udslusning. 

 Individuelt tilrettelagt: Alle forløb skal være individuelt tilrettelagt, og målgruppens bredde taget i 

betragtning kan der ikke være et fælles niveaukrav i basismodulet. Alle har en individuel plan med 

individuelle mål for progression. Dog er udgangspunktet, at alle har dansk og matematik mhp. at 

kunne honorere adgangskrav til EUD (men der skal kunne dispenseres herfor).  

 Indhold: Praktisk afklaring og personlig, social og faglig læring. På almengrunduddannelsen via 

undervisning på FVU-niveau samt digital dannelse og it, og på produktionsgrunduddannelsen / 

erhvervsgrunduddannelsen via værkstedsarbejde, praktikforløb, vejledning mv. samt praksisbaseret 

undervisning i dansk og matematik og undervisning i digital dannelse og it. 

 Målrettede forløb hen imod EUD: For de elever, der er afklaret i retning af EUD, kan basisforløbet 

etableres som et målrettet forløb hen imod erhvervsuddannelse (og det kan det på både 

almengrunduddannelsens og produktionsgrunduddannelsens basisforløb). Det skal bl.a. give 

mulighed for at arbejde med faget både på værksted og i praktik, samt at være på forkant med 

overgangskrav og at sikre en god overgang til erhvervsskolen. 

 

De følgende moduler 1-3 er forskellige i indhold og tilrettelæggelse alt efter linje.  

Almenlinjen bæres af undervisning i almene fag (udvikler og viderefører af avu / FVU), og niveauer på 

modulerne fastsættes derefter. Det er grundfagsundervisning i fag, som udover dansk, matematik og 

engelsk også dækker en række fag, som er udbredte overgangskrav på erhvervsuddannelserne. 

Produktionsgrunduddannelsen bæres af værkstedsundervisningen (udvikler og viderefører 

produktionsskole og KUU). Derfor skal formuleringen fra Indholdsbekendtgørelsens § 5 også skal danne 

grundlag for produktionsgrunduddannelsen på FGU: ”Værkstedsundervisningen skal tage sit udgangspunkt 

i praktisk arbejde og opgaveløsning med henblik på reel produktion og afsætning af varer og 



tjenesteydelser”). Indholdet tilrettelægges ud fra erhvervstemaer, og på institutionen skal en flerhed af 

værkstederne være rettet mod erhvervsuddannelserne. Hvilke konkrete erhvervstemaer og 

værkstedsretninger, der skal være, bestemmes ud fra lokale/regionale arbejdsmarkedsforhold. 

Erhvervsgrunduddannelsen bæres af aftalebaseret praktik i en virksomhed (udvikler og viderefører egu), og 

indhold og niveauer fastsættes i praktikaftalen, som indgås med virksomheden.  

Dertil kommer – for alle tre linjer – de i dag kendte elementer som praktik, kombinationsforløb mv.  

Fleksibilitet: Det er vigtigt, at der er fleksibilitet, både ’vertikalt’ hvad tiden angår (herunder påstigning af 

afstigning), men også ’horisontalt’, dvs. på tværs af de tre linjer. Det er nødvendigt, såfremt den stærkere 

sammenhæng på FGU reelt skal komme de unge til gavn. Fleksibiliteten skal bl.a. muliggøre, at 

 De unge på produktionsgrunduddannelsen kan tage grundfag (fx engelsk, fysik, matematik) fra 

almengrunduddannelsen, således at den unge, der har brug for det, kan forberede sig optimalt på fx 

de overgangskrav, der ligger i erhvervsuddannelserne.  

 De unge på almengrunduddannelsen og på erhvervsgrunduddannelsen kan indgå i 

produktionsgrunduddannelsens værkstedsundervisning, såfremt der opstår behov for det. 

 

BEMÆRK: Det kan se vanskeligt og forvirrende ud ’på papiret’ med så udstrakt en fleksibilitet, der oveni 

købet er individuelt tilrettelagt. Men det lader sig faktisk gøre i dag! Det er hele grundtanken i 

garantiskolemodellen: At institutionerne møder den unges behov og ’retter ind’, så det, der virker og er 

konstruktivt for den unges forløb, gøres muligt her og nu. Det sker også i egu-forløb, hvor 

produktionsskolernes værksteder kan inddrages i forløbet efter den unges behov. Således blot to 

eksempler. Det kan lade sig gøre, og det burde det kunne i endnu højere grad i en sammenhængende FGU! 

 

8 konkrete forslag, der skal sikre kvalitet og progression på FGU 

Regeringen lægger op til at sikre kvalitet og progression ved at udbrede portfolio til et obligatorisk redskab 

på alle FGU’s linjer, ved at læreplaner skal være omdrejningspunkt, samt ved at der skal være prøver for 

alle elever efter hvert semester. Alt sammen peger det i én retning, nemlig hen imod en skolegørelse og 

dermed også en svækkelse af den værkstedsbaserede undervisning og hele praksisdelen. Det vil trække 

FGU i retning af et mere ensartet tilbud til alle unge – og de unge, der har behov for praksislæring vil (igen) 

stå som taberne. Det vil være en alvorlig svækkelse af de unges muligheder – det må ikke ske! 

Men der findes andre måder at sikre og dokumentere kvalitet og progression. Nogle af metoderne er bredt 

anvendt i dag, andre anvendes fortrinsvis på produktionsskolerne: 

1. Uddannelsesplan: Der lægges op til, at uddannelsesplanen skal være det overordnede styringsredskab 

hvad angår mål, retning, varighed mv. Det er et redskab, der også anvendes i dag, fx på KUU, og det er 

hensigtsmæssigt at videreføre til FGU som den overordnede styrende plan. 



2. Forløbsplan: Styrken ved forløbsplanen er, at den instrumentaliserer uddannelsesplanen i konkrete mål 

og indsatser – både faglige, personlige og sociale – for den enkelte unge samt de relevante lærere etc. Der 

findes solide og gennemprøvede IT-baserede forløbsplanssystemer, der er fuldt integreret på flertallet af 

produktionsskolerne. Ydermere er målrettede forløb henimod EUD integreret i de IT-baserede 

forløbsplansystemer. 

3. Fremmøde: Skal registreres dagligt, således at både den enkelte elevs fremmøde, det enkelte 

værksteds/den enkelte klasses fremmøde samt den enkelte institutions samlede fremmøde er synligt. Det 

danner det nødvendige grundlag for at arbejde systematisk med fremmøde både lokalt og nationalt. 

4. Kompetencetavler: En måde at gøre mål og progression meget konkret for den enkelte unge i 

dagligdagen er kompetencetavler. På hvert værksted hænger en tavle, hvor de faglige kompetencer, der 

kan læres på værkstedet er listet op i en matrix, hvor også eleverne er anført. Farvede brikker på tavlen 

angiver, hvordan den enkelte elevs læring og progression skrider frem (ud fra taksonomien begynder – øvet 

– rutineret – kompetent).  

5. Kompetencebevis: I dag udsteder produktionsskolerne et kompetencebevis, der sammenfatter opnåede 

faglige kompetencer samt afledte personlige og sociale kompetencer i et produktionsskoleforløb. På FGU vil 

det være oplagt at sikre progression samt dokumentation herfor ved at udarbejde et kompetencebevis til 

hver elev ved afslutningen af et modul. 

6. Uddannelsesbevis: I dag får KUU-elever et uddannelsesbevis, såfremt de har gennemført og bestået 

KUU. Det samme lægges der op til skal være praksis på FGU. Det er en god ide, og vil medvirke til at 

synliggøre og dokumentere det faglige slutniveau på FGU – både for eleven og til brug for videre 

uddannelse eller beskæftigelse. 

7. Kompetencevurdering som praktisk opgave: Lidt mere end halvdelen af landets produktionsskoler har 

produktionsskolebaserede lærlinge (PBE) på et eller flere af skolens værksteder. Her afsluttes grundforløbet 

med en praktisk opgave, der afprøver, om lærlingen har opnået de nødvendige kompetencer for at 

fortsætte i hovedforløbet (jf. BEK om erhvervsuddannelser § 63 stk. 4 og 5). Det er en god måde at afprøve 

kompetencer, som med fordel kan videreføres i FGU. 

8. Overordnede mål for alle FGU-institutioner: Alle FGU-institutioner skal måles på 3 hovedmarkører: 1) 

Udslusning (på baggrund af løfteevne) 2) Kædeansvar – at ingen forlader FGU uden modtager i den anden 

ende og 3) Fremmøde.  
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