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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  

(REUs) indstilling vedr. bekendtgørelse om forsøg med udstrakt 

varighed af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for 

unge, som er anbragt uden for hjemmet 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har ved brev af 24. maj 

2022 anmodet REU om senest den 13. juni 2022 at afgive indstilling 

vedr. udkast til bekendtgørelse om forsøg med udstrakt varighed af er-

hvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for unge, som er anbragt 

uden for hjemmet. 

 

REU behandlede ministeriets henvendelse på rådets møde den 31. maj 

2022 og indstiller på den baggrund: 

 
Rådet opfordrer til, at allerede eksisterende ordninger til unge, der har 
brug for en individuel og forberedende indsats for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse, særligt den forberedende grunduddannelse (FGU) 
også indtænkes i den individuelle vurdering før man overvejer et udstrakt 
forløb.  

 

Forsøgsordningen bør evalueres efter den treårige periode med henblik 

på at opsamle erfaringer af effekten af ordningen for både elever og ud-

dannelsesinstitutioner. Evalueringen bør sammenholdes med øvrige rele-

vante tilbud som f.eks. FGU, GF+ m.v. 

 

Rådet forudsætter, at der ikke er afledte AUB-udgifter forbundet med til-

taget. 

 

REU opfordre desuden til, at der tages stilling til, hvordan elever, som 

deltager i forsøget, opgøres i forbindelse med målsætningerne fra tre-

partsaftalen af november 2020. 

 

 

Venlig hilsen  

 

Stina Vrang Elias 
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