
Der findes ingen forkerte unge, 
heller ikke på den Forberedende 
grunduddannelse (FGU)
I Danmark taler man rigtig meget om målgrupper, og hvor de 
enkelte målgrupper hører til. På FGU har vi fokus på, hvordan vi 
kan hjælpe de unge, som vi har på vores institutioner. Vi taler ikke 
om, vi har den rigtige målgruppe, for vi tror på, at vi med de rette 
rammer kan rykke dem, uanset hvilket ståsted de kommer fra. 

FGU er en ny forberedende uddannelse, som 
erstatter de tidligere forberedende tilbud, 

bl.a. produktionsskoler, kombineret ungdoms-
uddannelse, EGU og VUC-undervisning for 
unge under 25 år. 

FGU åbnede dørene 1. august 2019 og står på 
skuldrene af et bredt forlig i Folketinget. 

De unge på vores uddannelser er meget for-
skellige. Det gør vores arbejde både skønt og 
udfordrende – og så stiller det store krav til vo-
res medarbejdere. De skal på én gang skal sikre, 
at eleven både opnår de nødvendige kompeten-
cer, den faglige progression og gøres klar til at 
gå til prøve. Samtidig bokser mange elever med 
personlige og sociale udfordringer. 

Dårligere stillet end deres jævnaldrende
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har netop 
udgivet den første delrapport i evaluerings- og 
følgeforskningsprogrammet til FGU. Den viser, 
at målgruppen på FGU er dårligere stillet end 
den samlede gruppe af unge under 25 år uden 
uddannelse og job. 

Jeg mener, at vi skal væk fra at tale om, hvilke 
elever vi ikke skal have. Ingen unge er forkerte. 

Hvis de unge på nogen måde kan profitere af at 
gå på FGU, så er vi forpligtet til at gøre, hvad vi 
kan for at løfte dem. Vi skal som professionelle 
tilpasse vores indsats til de unge. Samtidig kræ-
ver det, at der også bliver afsat de nødvendige 
rammer og ressourcer. 

Det er afgørende, at samarbejdet med kom-
munerne er godt og smidigt. Kommunerne har 
med FGU-reformen fået et entydigt ansvar for 
at gøre de unge klar og for at iværksætte støt-
teforanstaltninger for de unge. Sådan et samar-
bejde dumper ikke ned fra himlen med færdige 
formler. Det er et arbejde, som skal opbygges 
og udvikles – og heldigvis er det i fuld gang på 
FGU-institutioner og i kommuner rundt om i 
landet. Som det fremgår af EVÁs første evalu-
eringsrapport, er samarbejdet mellem KUI og 
FGU under opbygning og generelt godt. Men 
der er stadig et stykke vej, før vi får sikret det 
helt afgørende kædeansvar, som er så afgø-
rende for, at vi lykkes. Det er i høj grad også 
omdrejningspunkter i den reformkommission, 
som er nedsat til at se på, hvordan vi får løf-
tet de 45.000 unge, som regeringen har valgt at 
sætte spot på i ”Danmark kan mere”. 
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360 grader rundt om de unge
Hvis vi skal i mål, så kræver det, at vi som professionelle kan 
håndtere en meget stor grad af kompleksitet. Det kræver, at 
vi arbejder 360 grader rundt om de unge. Og hvad er det så, 
vi gør på FGU? Det kan ikke beskrives bedre end af en af 
vores FGU-elever. Hun var så modig, at hun stillede sig op 
på FGU Danmarks årsmøde og beskrev, hvordan hun havde 
overvundet sin angst og var startet på sin drømmeuddan-
nelse efter FGU.  

Hun fortalte, bl.a.: ”Jeg blev altid hjulpet, hvis jeg så for-
tabt ud og jeg blev hentet hjemme, hvis der var dage, jeg ikke 
mødte op. Hver dag skulle der løses konkrete opgaver og det 
gjorde, at jeg følte mig nyttig. Mine lærere insisterede på, at 
jeg fortalte dem, hvordan jeg havde det – og det betød, at jeg 
følte, at jeg var noget værd, og at de oprigtigt interesserede 
sig for mig”. 

Elevens fortælling omsætter mange af de ord, som blev 
brugt om FGU på årsmødet, hvor ord som dannelse, fælles-
skab, samarbejde, støtte, livsduelighed og gode overgange 
bare er nogle af dem. Elevens fortælling viser tydeligt, at det 
sjældent er undervisningen alene, som har betydning. Det 
handler også om, hvordan de unge bliver mødt, og hvordan 
der følges op på, hvor de er i livet. 

På FGU arbejder vi med de unges motivation. Vi hjælper 
eleverne til at se, hvordan deres fremtid kan se ud og hvor-
dan de kan bryde målet op i små bidder, så delmålene bliver 
mere overkommelige. Vores unge drømmer lige så meget om 
store uddannelser, som alle andre unge gør. På FGU kan vi 
tilrettelægge et skræddersyet forløb til den enkelte unge med 
vores tre spor, løbende optag, inddragelse af praksis samt 
etablering af erhvervstræning og kombinationsforløb. Vi 
skal løbende arbejde med elevernes progression, så der hele 
tiden kan bygges ovenpå og justeres. Her er det vigtigt med 
en bred palet af muligheder, så vi kan tilgodese den enkelte 
unges behov. Det er ikke altid, at FGU fuldt ud kan rumme 
den unge, derfor er samarbejdet med kommunen så vigtigt. 

Vi skal skabe sammenhæng
Det er ikke kun samarbejdet med kommunerne, som er vig-
tigt. Det er også samarbejdet med de uddannelser, som de 
unge fortsætter på, særligt EUD og HF. Jeg tror, at vi i endnu 
højere grad skal have fokus på at skabe sammenhænge i ud-
dannelsessystemet. Vi professionelle har ofte et blik på vores 
egen institution, og hvad den leverer. Det gælder også lovgi-
ver, som i høj grad kigger på de enkelte institutionsformer. 
Det skal vi have lavet om på, så vi i højere grad kan fokusere 
på den unges samlede vej mod uddannelse og job. Rigsrevi-
sionen peger på præcis det samme i deres beretning fra 2020 
om ”Indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse”. 
Her rejser Rigsrevisionen en kritik af, at der ikke er overleve-
ret de nødvendige oplysninger om udsatte unges behov for 
støtte og risiko for frafald mellem kommuner og erhvervs-
skoler. 

Jeg synes, at alt dette understreger den vigtigste pointe. Vi 
skal som professionelle tilpasse os efter de unges behov og 
forudsætninger for at hjælpe dem videre. Det gør vi nem-
mest ved at samarbejde og dele erfaringer. Netop dét er en af 
grundstenene i FGU-reformen, og det skal bidrage til at sikre 
kædeansvaret for den unge.

MUNKEGÅRDEN
VI STØTTER VED HVERT TRIN OP AD STIGEN

Scan koden og se film 
om vores linjeværksteder
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• STU (Lov 564)
• Særligt tilrettelagte 

beskæftigelsestilbud (LAB §32)
• Bo-del med botræning (SEL §107)
• Kollegieboliger til unge, 

der kan klare sig i egen bolig
• Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)
• Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)
• Socialpædagogisk Støtte (SEL §85)
•  Ressourceforløb

Uddannelses-, beskæftigelses- 
og botilbud til unge med 
særlige behov

Munkegården er en helhedsorienteret
socialpædagogisk institution placeret 
midt i Danmark. Linjeværksteder: Træ; 
Køkken; Orangeri med heste; Landbrug; 
og Motor- & Metal.

kontor@munkegaarden.dk | tlf. 6444 1383

EVALUERING FRA EVA VISER,  
AT FGU HAR:

·  En høj forekomst af elever, der er vurderet ikke 
uddannelsesparate (81%)

·  Har lave karakterer fra grundskolen eller slet 
ingen eksamen i dansk (18%)

·  Har opholdt sig i DK i mindre end fem år (11%)
·  Har været i berøring med psykiatrien (34%)
·  Har været anbragt uden for hjemmet (14%) 
·  Er tidligere sigtede (10%)
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