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Erhvervsgrunduddannelsen (egu) – gammel og ny ordning 

STUK får en række spørgsmål om forskellen på egu før 1. august 2019 (gammel ordning) og det nye egu-

spor i FGU.  Dette notat skitserer derfor hovedreglerne for de væsentligste forskelle. 

Gammel ordning 

Egu-elever efter gammel ordning gennemfører som hovedregel deres uddannelse efter de regler, som var 

gældende for uddannelsen før 1. august 2019. Det vil fx sige, at det stadig er elevens hjemstedskommune, 

som er ansvarlig for egu-forløbet. Opgaven kan være delegeret til en produktionsskole før 1. august 2019. I 

givet fald vil denne opgave som hovedregel være fulgt med over i den FGU-institution, som den 

pågældende produktionsskole er blevet en del af. FGU-institutionen kan derfor være i den situation, at den 

skal varetage både egu efter gammel ordning og FGU-elever i egu-sporet.  En kommune kan ikke delegere 

opgaven med at tilrettelægge egu efter gammel ordning til en FGU-institution, hvis ikke opgaven er 

delegeret før 1. august 2019. 

Kommunal finansieringen efter gammel ordning:  

 kommunen udbetaler skoleydelse til egu-elever efter de hidtidige regler.  

 kommunen har mulighed for statslig refusion for udgifter til skoleydelse og udgifter til særlige 

undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner 

og til kommunale udgifter til supplerende tilskud, jf. § 13 a i lovbekendtgørelse nr. 738 af 20. juni 2016.  

Overgangsordningen er hjemlet i § 30, stk. 9, i lov nr. 745 af 8. juni 2018 om lov om ændringer som følge af 

lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v. 

Hvis en elev har undervisning på VUC som en del af sit egu-forløb, overgår denne undervisning til FGU. Det 

gælder for alle elever; også elever over 25 år. 

Ny ordning 

På egu-sporet i FGU er eleverne først og fremmest FGU-elever. Deres uddannelsesforløb er derfor omfattet 

af reglerne for FGU, herunder finansieringen. Der er dog nogle bestemmelser, som alene gælder for elever i 

egu-sporet.  

Virksomhedspraktik 

Det er kun i egu-sporet, at elever kan komme i virksomhedspraktik. For virksomhedspraktik gælder blandt 

andet følgende: 

 Eleven modtager løn fra virksomheden på baggrund af praktikaftalen.  

 Kan der ikke findes praktik eller mister eleven sin praktik, kan der etableres virksomhedspraktik på 

FGU-institutionen (værkstedsskole). Kommunen afholder udgifterne til virksomhedspraktik på FGU-

institutionen, svarende til de faktiske udgifter ved virksomhedspraktikken på institutionen. Der 

betales ikke kommunalt bidrag af aktiviteten. 

 Tiden, hvor eleven er i virksomhedspraktik, indgår i beregningen af udslusningstaksten til FGU-

institutionen, men ikke i beregningen af kommunale bidrag. 

 For elever på egu-sporets højeste undervisningsniveau kan KUI i særlige tilfælde forlænge 

virksomhedspraktikken, så elevens samlede uddannelsesforløb forlænges med op til et år. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181960
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201706
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201706
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Skematisk oversigt 

Nedenstående oversigt viser for udvalgte emner forskellen mellem egu-forløb efter gammel ordning 

(påbegyndt før 1. august 2019) og egu-sporet i FGU (fra og med 1. august 2019). 

 
Egu – gammel ordning (før 1. 
august 2019) 

Egu-sporet i FGU 
(fra og med 1. august 2019) 

Ansvar for tilrettelæggelse af 
uddannelsesforløbet 

Kommune 
FGU-institution Eventuelt delegeret til en 

produktionsskole 

Ansvar for vejledning gennem 
forløbet 

Kommune 
FGU-institution Eventuelt delegeret til en 

produktionsskole 

Ansvar for at finde praktikplads 
Kommune Kommune 

Eventuelt delegeret til en 
produktionsskole 

Eventuelt delegeret til en FGU-
institution 

Ansvar for at følge eleven i 
virksomhedspraktik 

Kommune 
FGU-institution Eventuelt delegeret til en 

produktionsskole 

Underskrivelse af praktikaftale 

 Virksomhed og elev 

 Godkendes af kommune 

 Virksomhed og elev 

 Godkendes af kommune 

 Virksomhed og elev 

 Godkendelse eventuelt 
delegeret til produktionsskole 

 Virksomhed og elev 

 Godkendelse eventuelt 
delegeret til FGU-institution 

Finansiering af 
kombinationsforløb 

 Skoledelen finansieres som 
fastsat i den for den 
pågældende uddannelse 
gældende lovgivning. 

 Kommunen kan finansiere 
udgifter til særlige 
undervisningsforløb mv. og 
eventuel deltagerbetaling 

 Skoledelen finansieres som 
fastsat i den for den 
pågældende uddannelse 
gældende lovgivning. 

 FGU-institutionen finansierer 
som hovedregel eventuel 
deltagerbetaling til 
undervisning (ikke kost og 
logi) 

Udbetaling af skoleydelse Kommune FGU-institution 

Administrativt system 
 
Egu-portalen 
 

FGU-institutionens administrative 
system 
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Skematisk oversigt 

Nedenstående oversigt viser særlige regler for egu-sporet i FGU. 

 FGU-elever i agu- og pgu-sporet FGU-elever i egu-sporet 

Særligt tilskud til FGU-
institutionen når eleven er i 

kombinationsforløb 
Ja Nej 

Særligt vejledningstilskud Nej Ja 

Kombinationsforløb 
Som hovedregel max 5 uger af 
det samlede undervisningsforløb 

Kun begrænset af fordelingen 
mellem 1/3 skoleundervisning og 
2/3 virksomhedspraktik 

Prøveform 

Institutionen afholder prøver i 
overensstemmelse med de regler 
herom, der er fastsat i læreplaner 
og fagbilag for uddannelsen 

Institutionen kan beslutte, at 
elever på 
erhvervsgrunduddannelsen skal 
aflægge prøver i faglige temaer 
som en praktisk prøve over flere 
dage, selvom prøveformen ikke 
fremgår af fagbilaget 

 


