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Understøttende aktiviteter til den Forberedende Grunduddannelse
frem til institutionsstart den 1. august 2019
I forlængelse af ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” og etableringen af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), etableres et
nyt læringskonsulentteam i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der
skal understøtte implementeringen og den løbende faglige udvikling af
den nye FGU.
Understøttende aktiviteter frem til institutionsstart den 1. august
2019
Det er på nuværende tidspunkt planlagt, at læringskonsulentteamet vil
understøtte FGU-bestyrelserne, ledelserne og medarbejderne gennem
nedenstående aktiviteter frem til institutionsstart den 1. august 2019.






Kick-off-workshop for bestyrelser: Bestyrelsesmedlemmerne til
de 27 kommende FGU-institutioner er nu udpeget. Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet afholder to kick-off-workshopper for
bestyrelserne i henholdsvis Randers den 23. oktober 2018 og i
København den 26. oktober 2018. Workshopperne vil sætte fokus på institutionsdrift og bestyrelsens mål, ansvar og opgaver.
Kick-off-seminar for ledelser: I starten af 2019 afholdes et todages kick-off-seminar for de nyansatte institutionsledere. Seminaret vil have til formål at skabe en fælles forståelse af institutionernes kommende arbejde samt at præsentere lederne for forløbet omkring læringskonsulenternes understøttelse.
Netværk: På lederseminaret oprettes netværk blandt lederne, som
løbende mødes frem til institutionsstart. Møderne vil blive faciliteret og understøttet af læringskonsulenterne. Netværkene skal
give deltagerne mulighed for at drøfte og reflektere over udviklingen af egen praksis i samarbejde med andre skoler i samme situation. På netværksmøderne vil skolerne endvidere blive præsenteret for forskningsbaseret viden om centrale temaer, som de
kan anvende i deres implementeringsarbejde.
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Fyraftensmøder for medarbejdere: Fra marts til juni 2019 afholdes fyraftensmøder for de kommende medarbejdere. Møderne vil
sætte fokus på uddannelsens indhold og det administrative arbejde.

Derudover er der lagt op til, at læringskonsulenterne vil understøtte gennem:
 Temadage for leder- og medarbejderniveauet: Læringskonsulenterne afholder løbende temadage, der sætter fokus på forskellige
indholdsdagsordenener.
 Lokale besøg/sparring: Læringskonsulenterne foretager besøg/
giver sparring på de deltagende institutioner og skoler. Understøttelsen kan ske via besøg, telefonsamtaler, skype m.v.
Det konkrete indhold i disse aktiviteter vil blive præciseret på et senere
tidspunkt.
Foruden rådgivning og vejledning fra læringskonsulentteamet vil FGUinstitutionerne blive understøttet gennem kompetenceudviklingsforløb
for institutionernes undervisere og ledere. Læringskonsulenternes understøttelse vil blive koordineret tæt med disse kompetenceudviklingsaktiviteter, så understøttelsen samlet set bliver relevant og målrettet FGUinstitutionerne og deres medarbejdere. Læringskonsulenterne vil derfor
også understøtte og vedligeholde den kompetenceudvikling, som FGUinstitutionernes medarbejdere modtager.
Læringskonsulenternes understøttelse vil løbende blive tilpasset på baggrund af de lokale behov, den løbende opnåede viden, indsamlet data
m.v.
Læringskonsulentteamet vil i hele perioden arbejde tæt sammen med
FGU-sekretariatet i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Nedsættelse af læringskonsulentteamet og dets kompetencer
Læringskonsulentteamets indsats vil overordnet set indebære orienteringsaktiviteter for ledere, medarbejdere og bestyrelser, kapacitetsopbyggende initiativer for hele sektoren, formidling af lovende praksis og aktuel forskning på området, rådgivning i udvalgte fag og om de faglige temaer samt løbende sparring og understøttelse af institutionerne, dets
medarbejdere og bestyrelser.
Det samlede FGU-læringskonsulentteam vil være nedsat fra 1. januar
2019, men teamet vil allerede fra november 2018 have et antal ansatte,
der kan påbegynde implementeringsunderstøttelsen.
Der er lagt op til, at det samlede læringskonsulentteam skal besidde viden
og kompetencer inden for implementeringsprocesser, ledelse, skoleud2

vikling og indhold i fag samt problemstillinger relateret til overgang fra
grundskole til ungdomsuddannelse. Dertil er der lagt op til, at teamet skal
have et indgående kendskab til den udfordrede og sammensatte elevgruppe, som bl.a. består af socialt udsatte elever, elever med forskellige
diagnoser, psykisk sårbare elever, ordblinde m.fl. Teamet vil endvidere
omfatte konsulenter, der kan understøtte arbejdet med tosprogede og
sprogbarrierer.
Disse kompetencer skal danne afsæt for, at læringskonsulentteamet kan
hjælpe institutionerne og dets medarbejdere med at løfte centrale opgaver i forhold til at sikre, at der skabes god undervisning, læring og trivsel
for den enkelte elev samt faglige metoder til at imødekomme målgruppens udfordringer og behov.
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