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Introduktion til orienteringsbrevet
Børne- og Undervisningsministeriet udsender hermed orienteringsbrev  om den forbe-
redende grunduddannelse (FGU). Orienteringsbrevet giver indblik i de aktiviteter, der 
foregår omkring FGU lige nu.

Du kan få ’Nyt om FGU’ ved at tilmelde dig UVM’s nyhedsbrev. Hvis du vælger ny-
hedskategorien ”Uddannelser til unge”, vil du modtage ’Nyt om FGU’ (uvm.dk). 
 Orienteringsbrevet bliver også publiceret på uvm.dk/fgu. 

Det aktuelle orienteringsbrev vil ligeledes altid kunne læses på emu – danmarks 
læringsportal, emu.dk/fgu, som er ministeriets faglige portal til sektoren.

1. Nyt fra styrelsen
Det er fortsat muligt at finde information vedr. COVID-19 på ministeriets hjemme-
side, blandt andet spørgsmål/svar, retningslinjer og lovgivning. Du kan også finde de 
breve, ministeriet har udsendt til sektorerne vedr. COVID-19, herunder også udsend-
te nyhedsbreve til FGU-institutionerne i forbindelse med COVID-19 (uvm.dk). Disse 
nyhedsbreve samler og præsenterer nyt i relation til COVID-19, som har betydning 
for FGU-området. Det kan være relevante love og bekendtgørelser, nye retningslinjer, 
vejledninger, spørgsmål/svar o.l. 

Der foretages i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) en organisationsæn-
dring pr. 1. juni, hvilket medfører, at FGU-opgaven for så vidt angår den indholds-
mæssige del forankres i et nyt Center for Folkeskole og FGU (CFF).
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2. Lancering af faglig platform; emu-respons
Børne- og Undervisningsministeriet har lanceret en faglig 
platform for FGU på siden emu-respons.dk. Emu-respons.
dk er en platform, hvor alle lærere, vejledere, ledere og andre 
ansatte i FGU kan mødes og sparre med hinanden på tværs af 
FGU-institutionerne, og hvor FGU-lærerne i fællesskab kan 
opbygge en materialebank med undervisningsmateriale og 
gode idéer til undervisningen. 

Platformen giver mulighed for faglig sparring mellem FGU-læ-
rerne inden for de enkelte fag og faglige temaer. Lærerne 
kan dele materialer, efterspørge materialer og drøfte faglige 
problemstillinger med kolleger fra andre institutioner. Det 
er også muligt at dele inspiration og materialer inden for 
tværgående temaer fx ordblindestøtte, fjernundervisning, 
vejledning, ledelse og administration.

Det kræver UNI-login at logge på platformen, og siden er 
dermed ikke tilgængelig for offentligheden. Du kan logge på 
emu-respons via emu-respons.dk. Her kan du også finde en 
video, som beskriver, hvordan du opretter dig som bruger, 
opretter indlæg, stiller spørgsmål til STUK, tilpasser siden til 
dine behov m.m.

Emu-respons er en platform for alle ansatte i FGU, og derfor 
vil siden løbende blive tilpasset til de behov, der er. Hvis du 
har spørgsmål eller input til platformen, er du velkommen til 
at skrive til Lotte.Nielsen@stukuvm.dk og Hanne.Merrild.
Jensen@stukuvm.dk. 

I inspirationshistorien nederst i nyhedsbrevet kan du læse 
om FGU-læreres oplevelser af og forventninger til den nye 
platform.

3. God start for nye temamøder mellem 
STUK, FGU og KUI

FGU-læringskonsulenterne står bag en række nye temamø-
der om samarbejdet mellem FGU-institutionerne og kom-
munale ungeindsatser (KUI). Møderne er virtuelle og har til 
formål at sætte fokus på det gode samarbejde mellem KUI 
og FGU ved at inspirere gennem eksempler fra praksis rundt 
om i landet, rammet ind af små korte oplæg fra STUK om fx 
aktuelle tendenser i FGU-sektoren og rammerne for samar-
bejde mellem FGU og KUI. Temamøderne er målrettet ledere 
og mellemledere fra FGU og KUI, KUI-vejledere og FGU-læ-
rere, der varetager vejledning. Der er også et særlig fokus på 
at inddrage dem, det hele handler om, nemlig de unge.

Den 17. maj og 19. maj blev der afholdt temamøde med fokus 
på den gode opstart for unge, der påtænker at begynde på 
FGU. Der blev vist fire ungefortællinger, og der var inspirati-
onsoplæg om samarbejdet i forbindelse med opstart af unge 

fra henholdsvis FGU Øresund og Ungeenheden i Helsingør, 
samt UU Randers og FGU Østjylland. 

Der har været stor interesse for temamødet med i alt 459 
deltagere fra FGU-institutioner og KUI-enheder. Det næste 
møde er planlagt til gennemførelse i uge 38 (21. og 22. sep-
tember 2021).

Temamøderne udvikles i en sparringsgruppe, der er nedsat 
med repræsentanter fra KUI, FGU-institutionerne og STUK. 

4. Inspiration til sommerferieaktiviteter
På emu.dk kan du finde en række konkrete forslag til som-
merferieaktiviteter for elever på FGU-institutioner. Forsla-
gene omhandler bl.a. loppemarked, musikfestival, hyttetur 
og meget mere. Du kan også læse om FGU Vests konkrete 
planer for sommerferieaktiviteter i 2021.

Du kan finde forslag til sommerferieaktiviteter på emu.dk.

5. Hjælpemidler bevilget gennem SPS- ord-
ningen kan medbringes til ny  uddannelse

Husk, at elever kan medbringe hjælpemidler, der er bevil-
get gennem SPS-ordningen, til andre uddannelser, der er 
omfattet af SPS-ordningen. Et hjælpemiddel kan f.eks. være 
kompenserende læse- og skriveteknologi til ordblinde elever 
eller høreteknisk udstyr til hørehæmmede elever. 

Som afgivende uddannelsesinstitution er det derfor vigtigt, 
at I vejleder eleverne om denne mulighed. Det kan f.eks. 
være aktuelt for en elev, der skal fortsætte på en hf eller en 
erhvervsuddannelse. 

Hvis I modtager elever, der har hjælpemidler fra tidligere 
uddannelsessteder, skal den SPS-ansvarlige hos jer indsende 
en ansøgning til STUK om at få overflyttet hjælpemidlet til 
jeres uddannelsessted. 

Læs mere om administration af hjælpemidler på spsu.dk.

6. Ungdomspanel klar med anbefalinger
I marts 2021 nedsatte regeringen et ungdomspanel, som 
skulle se på, hvordan man kan rette op på den mistrivsel, 
pandemien har skabt, og generelt forbedre ungdomslivet. 
Panelet er nu klar med 15 anbefalinger, som de videregav til 
regeringen den 12. maj.

På uvm.dk kan du læse mere om ungdomspanelet, som 
har deltagelse af Modstrøms sekretariatsleder, samt læse 
anbefalingerne, som præsenteres under overskrifterne 1) 

https://emu-respons.dk/fgu/
https://emu-respons.dk/fgu/
https://emu.dk/fgu/corona-gode-raad-til-undervisning/inspiration-til-fgu-sommerferieaktiviteter?b=t435-t3843
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210304-nyt-ungdomspanel-skal-raadgive-regeringen-om-trivsel
https://www.spsu.dk/
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/maj/210512-ungdomspanel-klar-med-15-anbefalinger-saadan-kan-ungdomslivet-styrkes-efter-pandemien
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/maj/210512-ungdomspanel-klar-med-15-anbefalinger-saadan-kan-ungdomslivet-styrkes-efter-pandemien
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/maj/210512-ungdomspanel-klar-med-15-anbefalinger-saadan-kan-ungdomslivet-styrkes-efter-pandemien
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læring og trivsel, 2) uddannelse, beskæftigelse og trivsel, 3) 
fællesskaber og trivsel og 4) udsathed og trivsel.

7. Inspiration fra sektoren
”Inspiration fra sektoren” er et fast indslag i nyhedsbrevet, 
hvor historier, idéer og erfaringer bliver delt på tværs af 
sektoren for at give inspiration. Hvis du har en idé til en god 

historie fra din institution, er du velkommen til at skrive til 
Hanne.Merrild.Jensen@stukuvm.dk. 

I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om forskelli-
ge FGU-læreres oplevelser med den nye faglige platform 
emu-respons. 

Indtryk af og forventninger til BUVM’s nye platform 
emu-respons
Børne- og Undervisningsministeriet har lanceret en faglig 
platform for FGU på siden emu-respons.dk. Emu-respons.
dk er en platform, hvor alle lærere, vejledere, ledere og 
andre ansatte i FGU kan mødes og sparre med hinanden 
på tværs af FGU-institutionerne, og hvor FGU-lærerne i 
fællesskab kan opbygge en materialebank med undervis-
ningsmateriale og gode idéer til undervisningen. 

En lille gruppe FGU-lærere fra forskellige FGU-institu-
tioner har på forhånd fået adgang til den nye platform, 
emu-respons, hvor de har afprøvet platformen og lagt 
materialer ind. Nedenfor kan du læse lærernes oplevelser 
af platformen samt deres forventninger til platformen.

Faglærer i omsorg og sundhed:
”Jeg har igennem flere år været faglærer og derigennem opbyg-
get et større ”lager” af undervisningsmateriale. Jeg blev meget 
begejstret for initiativet til en materialeplatform, da jeg savner 
inspiration og mulighed for udvikling af min undervisning. Jeg 
har nu lagt nogle materialer ind, som er en blanding af opgaver 
med både praktisk og mere teoretisk/fagligt indhold. Det har 
været meget nemt og hurtigt at uploade materialer, som har 
været i Word og Power Point format. 

Jeg håber, at rigtig mange kolleger vil benytte portalen, og jeg 
ser frem til en fælles faglig udveksling og udvikling.”

Faglærer i mad og ernæring:
”På sigt, når flere kolleger forhåbentlig tager sitet i brug, så ser 
jeg det som en inspirationsrig platform. Den er nem at bruge 
og overskuelig. Et stort plus er, at man er tilknyttet sit eget un-
dervisningsområde og derfor ikke skal navigere rundt imellem 
mange områder. Man kan nemt søge inspiration til undervis-
ningsmateriale, og det er ikke altid nødvendigt at ”opfinde den 
dybe tallerken igen”, når ens kollega fra en anden institution 

måske har det, man lige søger. Det burde kunne spare lidt på 
den tid, man bruger på forberedelse i en meget hektisk hver-
dag på et praktisk værksted. 

Jeg vil helt sikkert benytte platformen, når og hvis flere kolle-
ger ønsker at dele deres materiale.”

Almenlærer i matematik og dansk som andetsprog:
”Jeg ser meget frem til, at vi får en platform til deling af ma-
terialer for FGU. Det at få (og give) inspiration og materialer, 
glæder jeg mig til, så kan man selv tilpasse til egne forløb og 
elever.

Det er altid godt med vidensdeling, men det får en særlig vær-
di, synes jeg, fordi FGU er en ny uddannelse og stadig er under 
opbygning på mange måder, og fordi der ofte på FGU-matrik-
lerne kun er få eller en af hver lærer; byg, mad, DSA osv. Jeg 
oplever platformen som meget let at tilgå og anvende. Jeg 
håber, at rigtig mange vil benytte platformen, så den bliver en 
god kilde ved planlægning.”

Almenlærer i matematik og samfundsfag:
”Emu-respons ser dejlig overskuelig ud, og det er nemt at finde 
rundt. 

Jeg håber, det bliver fyldt med spændende opgaver og forløb. 
Det er vigtigt, at man deler så meget som muligt, og ikke synes 
at ens materiale skal være perfekt, før man tør dele det. Det 
er dejligt, at man bliver inspireret og kan arbejde videre på 
andres arbejde. Det er vigtigt, at vi får så meget inspiration 
som muligt, specielt er der fagtemaer, som der kun er en af på 
et FGU, og så er det dejligt med inspiration fra andre FGU’er. 

Det er vigtigt, at vi deler og inspirerer hinanden til at dele - det 
er lærerne på FGU, der skal gøre emu-respons brugbar.”

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/maj/210512-ungdomspanel-klar-med-15-anbefalinger-saadan-kan-ungdomslivet-styrkes-efter-pandemien
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/maj/210512-ungdomspanel-klar-med-15-anbefalinger-saadan-kan-ungdomslivet-styrkes-efter-pandemien
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