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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  

(REUs) udtalelse vedr. forberedende grunduddannelse 

 

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil 

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) er nedsat i 

henhold til lov om erhvervsuddannelser og har til opgave at rådgive ministe-

ren på et overordnet niveau om de grundlæggende erhvervsrettede uddannel-

ser på ministeriets område, herunder både erhvervsuddannelserne og forbe-

redende grunduddannelse (FGU). 

I  forbindelse med rådets løbende arbejde for at medvirke til at udvikle og 

styrke uddannelsernes kvalitet har REU på sit møde den 10. december 2021 

drøftet den første evaluering i følgeforskningsprogrammet til FGU. REU er 

postive over, at der kommer ny viden om FGU, og ser frem til den næste 

evaluering i følgeforskningsprogrammet.  

REU finder det afgørende, at der også løbende bliver offentliggort nye data 

om udviklingen på FGU, så der er er viden om antallet af elever, hvordan de 

fordeler sig på de tre spor og ikke mindst elevernernes videre uddannelse el-

ler job efter FGU. Det er afgørende for at følge udviklingen og understøtte 

kvaliteten, at der er tidstro data.     

REU noterer sig desuden med tilfredshed, at aftaleparterne bag finanslovsaf-

talen for 2022 er enige om, at de nye FGU-institutioner skal have bedre be-

tingelser, og at der afsættes 75 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til støtte af un-

dervisningsformål på FGU-institutionerne.  

Det er dog REUs opfattelse, at det er nødvendigt, at regeringen overvejer, 

om der er nogle ubalancer i den økonomiske konstruktion omkring FGU, 

der kalder på, at der sker en mere langsigtet justering. REU har desuden no-

teret sig, at ministeren har tilkendegivet, at der skal etableres et samarbejde 

med sektoren bl.a. om, hvordan samarbejdet mellem de kommunale ungeind-

satser og FGU-institutioner kan forbedres. REU ser frem til at arbejdet 

igangsættes og bidrager gerne med input. 

I forlængelse heraf noterer REU, at der er meget stor variation i kommuner-

nes brug af FGU som tilbud over for unge, der ikke er klar til at begynde på 

en ungdomsuddannelse. REU mener i den forbindelse, at det bør belyses, om 
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der er en sammenhæng mellem antallet af FGU-elever i den enkelte kom-

mune og andelen af unge uden uddannelse og job. Der bør således være be-

lyst, om det markante fald i antallet af unge på FGU er udtryk for, at der er 

færre unge i målgruppen for FGU i de enkelte kommuner, eller om der kan 

peges på andre forklaringer. 

 

 

Venlig hilsen  

 

Stina Vrang Elias 
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