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Til institutioner for forberedende grunduddannelse 

FGU Danmark  

Modstrøm - Foreningen for fgu-elever og unge omkring FGU 

 

Vedrørende ændring af retten til skoleydelse fra 1. august 2022 for 

FGU-elever, der er i efterværn på et anbringelsessted efter service-

lovens § 76 eller døgnophold i en plejefamilie efter servicelovens § 

76 a 

 

Unge, som er i efterværn på et anbringelsessted efter servicelovens § 76 

eller døgnophold i en plejefamilie efter servicelovens § 76 a, og som er 

elever på en forberedende grunduddannelse, har ikke hidtil været beretti-

get til skoleydelse, da efterværnsopholdet udgjorde anden offentlig støtte, 

der udelukkede skoleydelse.  

 

Regeringen og SU-forligskredsen indgik i juni 2021 en aftale om SU og 

FGU-skoleydelse til unge, der er i støttetilbuddet efterværn på et anbrin-

gelsessted, der indebærer, at unge i efterværn efter serviceloven har ret til 

SU og skoleydelse fra 1. august 2022.  

 

Social- og Ældreministeriet har i forlængelse heraf præciseret efterværns-

reglerne i vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og de-

res familier således, at unge i efterværn, der modtager SU eller skole-

ydelse, skal betale for efterværnsopholdet, hvorved dobbeltforsørgelse 

undgås. 

 

Disse unge ligestilles fremover med andre unge, der er i gang med en 

forberedende grunduddannelse. Ændringen i retten til skoleydelse for 

unge i efterværn på et anbringelsessted efter serviceloven har virkning fra 

1. august 2022, og den gælder både for nye elever og elever, der allerede 

er i gang med en forberedende grunduddannelse.  

 

FGU-intuitionerne skal som hidtil ved tildeling af skoleydelse påse, at be-

tingelserne for at modtage skoleydelse er opfyldt, herunder at den unge 
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ikke modtager anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkost-

ninger. 

  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet offentliggør denne nyhed rettet til 

elever i efterværn på uvm.dk under FAQ om forberedende grunduddan-

nelse:  

 

 

 

”Skoleydelse – særligt for dig, der er i efterværn på et anbringelsessted 

Hvis du er i efterværn/døgnophold på et anbringelsessted (service-

lovens § 76 og § 76 a) har du ret til skoleydelse, hvis du opfylder de 

almindelige betingelser for ret til skoleydelse.  

 

Hvis du får tildelt skoleydelse, må din kommune ikke udbetale 

ydelser til din forsørgelse ved f.eks. at betale for kost, tøj og lom-

mepenge mv. i de måneder, du får skoleydelse. Hvis du får så-

danne ydelser fra din kommune, modtager du anden offentlig 

støtte og har derfor ikke ret til skoleydelse samtidig.  

 

Efter servicelovens regler skal du desuden betale et beløb for efter-

værnet til kommunen i de måneder, hvor du modtager skoleydelse. 

Det er din kommune, som træffer afgørelse om beløbets stør-

relse.” 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Overgaard Bach 

Teamleder 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
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