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Introduktion til orienteringsbrevet
Børne- og Undervisningsministeriet udsender hermed orienteringsbrev  om den for-

beredende grunduddannelse (FGU). Orienteringsbrevet giver indblik i de aktiviteter, 

der foregår omkring FGU lige nu.

Du kan få ’Nyt om FGU’ ved at tilmelde dig BUVM’s nyhedsbrev. Hvis du vælger ny-

hedskategorien ”Uddannelser til unge”, vil du modtage ’Nyt om FGU’. Du kan tilmelde 

dig her.

Orienteringsbrevet bliver også publiceret på www.uvm.dk/fgu. 

Det aktuelle orienteringsbrev vil ligeledes altid kunne læses på emu – danmarks 

læringsportal www.emu.dk/fgu, som er ministeriets faglige portal til sektoren.

1. Status fra styrelsen
Hverdagen er for os alle stadig i høj grad præget af COVID-19. FGU-institutionerne 

knokler fortsat for at få nødundervisningen til at køre og med at holde kontakten til 

eleverne. Der bliver gjort en kæmpe indsats af både ledere, lærere og øvrige medar-

bejdere for at få det hele til at fungere, og alle fortjener stor ros.

Som situationen er nu, er FGU-institutionerne lukket til og med den 10. maj 2020. 

Det skal siges, at FGU-institutionerne dog har mulighed for at undtage elever fra 

skolelukningen, hvis det er begrundet i den unges helt særlige sociale, pædagogiske 

eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet, jf. § 2 

i bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, 

institutioner m.v. Det er institutionens leder, der kan træffe beslutning om, hvilke 

elever, der kan undtages fra skolelukningen.
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I tidligere nyhedsbreve har vi udmeldt afholdelse af HR-se-

minarer samt egu-seminarer i foråret 2020. Disse seminarer 

aflyses grundet COVID-19. Der er endnu ikke fastsat nye 

datoer.

Du kan på ministeriets hjemmeside fortsat finde forskellig 

information om situationen med COVID-19, blandt andet 

spørgsmål/svar (opdateres løbende), udsendte breve, nyhe-

der og lovgivning, ligesom der også på EMU.dk kan findes 

gode råd til undervisningen hjemmefra.

2)	 Midlertidig	aflysning	af	prøverne	på	FGU
Som konsekvens af skolelukningen er prøverne på FGU mid-

lertidig aflyst, jf. § 1 i Bekendtgørelse om aflysning af prøver 

og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i 

forberedende grunduddannelse, forberedende voksenuddan-

nelse og kombineret ungdomsuddannelse som led i den grad-

vise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved 

forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19. 

Aflysningen af prøverne betyder, at institutionen skal give 

eleven en afsluttende standpunktsbedømmelse i de fag og 

faglige temaer, som eleven ellers skulle have været til prøve i. 

Institutionen skal hermed give eleven den afsluttende stand-

punktsbedømmelse, når institutionen vurderer, at eleven 

fagligt ville have været klar til at gå til prøve. I forbindelse 

med dette kan du finde information i notatet ”Håndtering af 

midlertidig aflysning af prøver i den forberedende grundud-

dan-nelse (FGU)” på EMU.dk. Du kan også finde spørgsmål og 

svar om prøver og bedømmelse her. 

3) Aftale	om	hjælp	til	sårbare	og	udsatte	
	 grupper
Alle partier har indgået aftale om hjælp til sårbare og udsatte 

grupper for at sikre, at disse kan komme bedst muligt igen-

nem tiden med COVID-19. Aftalen indeholder også midler til 

udsatte unge på FGU. I aftalen står: ”Aftalepartierne er enige 

om at afsætte 14 mio. kr. i 2020 til FGU-institutionerne. Mid-

lerne skal anvendes til, at der lokalt kan iværksættes individuelle 

indsatser for elever, der er særligt sårbare i forhold til at afbryde 

uddannelsen ved genoptagelsen af undervisning på institutionen.”

Du kan læse mere om aftalen på uvm.dk. Du kan finde aftalen 

her.

4) Information om SPS og COVID-19 
SPS-enheden i STUK har samlet alle informationer om SPS 

og COVID-19 her. På siden finder du en samlet oversigt over 

nyheder, der vedrører SPS og COVID-19. Du kan bl.a. læse en 

nyhed om muligheden for at teste virtuelt med Ordblindete-

sten under skolelukningerne. Siden opdateres løbende. 

5) Lancering af ordblindhed.dk
Hjemmesiden www.ordblindhed.dk – hele Danmarks ordblin-

deportal er netop blevet lanceret. Ordblindhed.dk fungerer 

som en portal, hvor mennesker med ordblindhed, pårørende, 

fagfolk og virksomheder kan finde eller blive henvist til infor-

mation om lovgivning, støttemuligheder, ordblindeundervis-

ning mv. for mennesker med ordblindhed. 

Udviklingen af ordblindhed.dk er sket i et samarbejde mellem 

Nota, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Social-

styrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Du kan læse en nyhed om lanceringen her.

6) FGU-elever har nu adgang til 
 ungdomsboliger
En præcisering i gældende love og vejledninger gør det nu 

muligt for FGU-elever at få adgang til støttede ungdomsboli-

ger. Hidtil har målgruppen været unge uddannelsessøgende 

forstået som unge, der følger en uddannelse, der berettiger 

til uddannelsesstøtte (SU), samt unge, der går på en erhvervs-

uddannelse. Det er nu blevet bestemt, at FGU-elever således 

også anses for unge uddannelsessøgende, og derfor tilhører 

målgruppen, som er berettiget til støttede ungdomsboliger. 

Du kan finde skrivelsen her. 

7)	 Ny	vejledning	til	lov	og	bekendtgørelse	om		
 FGU 
STUK har udarbejdet en samlet vejledning, som udfolder 

bestemmelserne i FGU-loven og FGU-bekendtgørelsen. 

Desuden henviser vejledningen også til andre love, pjecer, 

o.l., hvor det er relevant. Vejledningen kan bruges som et 

opslagsværk for FGU-institutioner og andre interesserede, 

og vil løbende blive opdateret. Den nyeste version vil være 

tilgængelig her. 

Vejledningen til lov og bekendtgørelse om FGU vil være 

tilgængelig på siden ”Love og regler”, hvor du også kan finde 

de relevante love og bekendtgørelser, der regulerer FGU. 

Den nye vejledning er en uddybning af lovgivningen og er at 

betragte som vejledende.

I forhold til de enkelte fag og faglige temaer er det læreplaner 

og fagbilag, der er styrende for det enkelte fag. Til alle lære-

planer og fagbilag er også udarbejdet vejledninger (undervis-

nings- og prøvevejledninger), som uddyber og eksemplifice-

rer de fastsatte regler i læreplaner og fagbilag. Læreplaner, 

fagbilag og vejledninger til alle fag og faglige temaer kan 

findes her.

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
https://emu.dk/fgu/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/410
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/410
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/410
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/410
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/410
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/410
https://emu.dk/fgu/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/handtering-af-midlertidig
https://emu.dk/fgu/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/handtering-af-midlertidig
https://emu.dk/fgu/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/handtering-af-midlertidig
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/fgu
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200425-alle-partier-indgaar-aftale-om-hjaelp-til-saarbare-og-udsatte-grupper
https://sim.dk/media/37951/aftale_om_initiativer_for_saarbare_og_udsatte_grupper_apr2020.pdf
https://www.spsu.dk/service/information-til-spsu-om-coronavirus-covid-19
https://www.ordblindhed.dk/
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200428-ny-portal-gaar-i-luften-ordblindheddk-skal-vaere-hele-danmarks-ordblindeportal
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9181
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/love-og-regler
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/undervisning-og-laeringsmiljoe/laererplaner-og-fagbilag
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8)	Opdatering	af	FGU-sider	på	uvm.dk/fgu
På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside (uvm.

dk) er siderne, der vedrører FGU, netop blevet opdateret. 

Det gælder både opbygningen, indholdet på siderne, kontakt-

personer og spørgsmål/svar. Der er i den forbindelse nogle 

sider, der har fået nye links, hvilket vil medføre ugyldige links, 

hvis man har gemt tidligere links. Du kan orientere dig på de 

opdaterede sider på uvm.dk/fgu. Spørgsmål/svar opdateres 

løbende på siderne.

I forbindelse med opdateringen er der lagt en ny udgave af 

videoen ’Om FGU’ ud, som er tilrettet i forhold til at uddan-

nelsen er startet op. Videoen kan ses og downloades frit her.

9) FGU-ydelser 
På uvm.dk kan du få et overblik over informationer vedrøren-

de FGU-ydelser, herunder en ny spørgsmål-svar-sektion, hvor 

du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål om skoleydelse, 

barsel, forsørgertillæg, udeboende/hjemmeboende, lovligt 

fravær, befordringsrabat m.m. Du kan finde siden her. Siden 

opdateres løbende i takt med, at der kommer nye spørgsmål 

fra FGU-institutionerne, som er relevante for samtlige insti-

tutioner. Hvis du har et spørgsmål vedrørende FGU-ydelser, 

er du velkommen til at skrive direkte til: Marcus.Petersen@

stukvum.dk. 

10)	Revideret	bekendtgørelse	om	FGU-baseret		
 erhvervsuddannelse
I forbindelse med opstarten af FGU har den tidligere produk-

tionsskolebaserede erhvervsuddan-nelse (PBE) ændret navn 

til FGU-baseret erhvervsuddannelse (FGU-eud). Med denne 

ændring er der udstedt en revideret bekendtgørelse, som 

kan findes her. Det er udelukkende navnet, der er ændret – 

indholdet er fortsat det samme.

11)	Videovejledninger	i	it-hjælpemidler	til	
 ordblinde
STUK har indgået samarbejde med OrdblindeLab om afprøv-

ning af videovejledninger i it-hjælpemidler for ordblinde. 

Videovejledningerne skal indgå som en del af den instruktion, 

ordblinde SPS-modtagere får. Adgangen til OrdblindeLab vil 

dog gælde for hele skolen, og videovejledningerne forventes 

at blive til stor gavn for ordblinde elever såvel som lærere og 

øvrige undervisere. Samarbejdet med OrdblindeLab er en del 

af en forsøgsordning, som varer fra august 2020 til juli 2021. 

Allerede nu kan skoler dog henvende sig til OrdblindeLab, 

som har valgt at åbne op for adgangen på forhånd. Du kan 

læse mere om forsøgsordningen på spsu.dk.

12)	Ferie	i	overgangsperioden
Vi befinder os nu i overgangsperioden mellem den tidligere 

og den nye ferieaftale. Overgangsperioden medfører, at der 

er nogle forhold, som vi skal være opmærksomme på:

• Feriegodtgørelsen, som tidligere kom til udbetaling ved 

 ferieårets start (ultimo april) er i overgangsperioden 

 reguleret i en særskilt aftale. Aftalen indebærer, at  

 feriegodtgørelsen optjent i perioden 1. september  

 2019 – 31. december 2019, udbetales ultimo april 2020.  

 Den resterende del som er optjent i perioden, 1. januar  

 2020 – 31. august 2020, udbetales ultimo april 2021. 

 Den nye ferieaftale, som træder i kraft den 1. september  

 2020, medfører også fremadrettet en ændring i udbeta- 

 lingen af feriegodtgørelse i forhold til det, som vi kender  

 i dag. Se mere i ferievejledningen.

• Den afkortede ferieperiode, som løber fra 1. maj – 31.  

 august 2020, indebærer, at medarbejde-re, som har  

 optjent ferie i perioden 1. januar – 31. august 2019, har  

 16,67 dages ferie til afvikling i den afkortede ferieperio- 

 de. Ferien afholdes i hele dage.

 Hvis en medarbejder kun har været ansat i en del af  

 optjeningsperioden (1. januar – 31. august 2019), bør I  

 være opmærksomme på, at den pågældende medarbej- 

 der kan have mindre ferie til afvikling hen over somme 

 ren. Se mere i vejledningen for overgangsperioden.

Efter den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, 

vil styrelsen i fællesskab med Medarbejder- og Kompetence-

styrelsen, invitere til informationsmøder, hvor Medarbejder- 

og Kompe-tencestyrelsen vil præsentere indholdet i den nye 

ferielov. Informationsmøderne skulle oprindelig have været 

afholdt i maj, men er pga. COVID19 udskudt. Information om 

nye datoer følger. Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at 

kontakte STUK på henvendelser@stukuvm.dk.

13)	Inspiration	fra	sektoren
”Inspiration fra sektoren” er et fast indslag i nyhedsbrevet, 

hvor historier, idéer og erfaringer vil blive 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 bringer vi en elevhistorie fra 

FGU Kolding & Vejen.

https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/om-forberedende-grunduddannelse/uddannelsens-opbygning-og-indhold
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/om-forberedende-grunduddannelse/ydelser
mailto:Marcus.Petersen%40stukvum.dk.?subject=
mailto:Marcus.Petersen%40stukvum.dk.?subject=
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/176
https://www.spsu.dk/nyheder/spsu/2020/apr/200407-forsoegsordning-vedroerende-afproevning-af-videovejledninger-i-it-hjaelpemidler
https://cirkulaere.medst.dk/media/1106/090-19.pdf
https://cirkulaere.medst.dk/media/1105/089-19.pdf
https://www.medst.dk/media/4067/ferievejledning.pdf
https://modst.dk/media/33130/vejledning-om-optjening-og-afholdelse-af-ferie-ifm-overgang-til-den-nye-ferielov-2-udgave.pdf
mailto:henvendelser%40stukuvm.dk?subject=
mailto:Hanne.Merrild.Jensen%40stukuvm.dk?subject=
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”FGU	gav	mig	erfaringerne	til	at	komme	på	landbrugsskole”

17-årige Emil Sparre gik i efteråret 2019 på FGU Kolding 

& Vejen og er nu startet på landbrugsskole. På FGU fik 

Emil muligheden for at finde en retning. 

At	finde	sin	vej

I sin tid på FGU gik Emil på PGU-sporet, hvor han sammen 

med sit lille hold på otte personer blandt andet passede 

skolens kvæg under det faglige tema ”jordbrug, skovbrug 

og fiskeri”. Her fandt han den retning, han manglede. ”FGU 

åbnede op for en helt masse muligheder, fx at jeg kunne kom-

me på landbrugsskolen – det gjorde at jeg havde lidt erfaring 

både med kvæg, men også lidt med traktorer,” fortæller Emil 

med glæde. Emil har egentlig altid vidst, at han gerne ville 

lave noget med landbrug, men manglede at finde ud af, 

hvilken retning det skulle tage ham i: ”Vi har altid har haft 

traktor hjemme hos mig, og så var det jo sjovt hver gang vi kør-

te i den – så jeg har egentlig altid vidst, at jeg gerne ville have 

noget med traktorer at gøre, jeg vidste bare ikke lige hvordan.” 

Det var gennem UU-vejledningen i folkeskolen, Emil blev 

introduceret til FGU. UU-vejlederen fortalte om, hvordan 

han på FGU både kunne arbejde med dyr, landbrug og de 

store landbrugsmaskiner, som han jo i forvejen godt vid-

ste, at han gerne ville arbejde med i fremtiden: ”Hvis ikke 

jeg havde haft hende, så ved jeg ikke helt, hvor jeg ville have 

været i dag,” fortæller Emil. 

Brugbar	kobling	mellem	teori	og	praksis

På FGU oplevede han, at det, han syntes var sjovt og det 

at gå på en uddannelse gik op i en højere enhed: ”Det var 

rigtig godt for mig at komme på FGU, da der både var noget 

med traktorer, dyr og også noget med jordbrug og skovbrug, 

som jeg synes er rigtig spændende,” fortæller Emil. 

Foruden at beskæftige sig med traktorer og dyr, havde 

Emil og holdkammeraterne også almene fag som dansk og 

matematik. Emil husker tilbage på dette som noget helt 

andet, end den undervisning han tidligere har modtaget. 

Emil fortæller blandt andet om en opgave i matematik, 

hvor holdet skulle lave forskellige regnestykker ved at 

måle forskellige mål i den stald, hvor de også passede 

køerne og lærte om landbrug. ”Det var helt perfekt, fordi 

vi både lærte matematik, og så havde det noget med dyrene 

at gøre,” fortæller Emil, og man mærker hvordan han moti-

veres af det praktiske arbejde. Netop den virkeligheds-

nære og praktiske undervisning er ifølge Emil det, han har 

været særligt glad for ved at gå på FGU.

Den nye hverdag

Emil har altid har været mere glad for at komme ud at 

arbejde end for at sidde på skolebænken. Derfor er han 

nu startet på uddannelsen til landbrugsassistent. Ud-

dannelsen er ikke så lang, hvilket gør, at han hurtigt kan 

komme ud og arbejde i virkeligheden, som er det, han 

brænder for. 

”Nogle gange tænker jeg tilbage på FGU, fordi vi nu i under-

visningen skal lave noget, som jeg allerede har prøvet eller 

hørt om på FGU. Det er jo en masse viden og erfaringer jeg 

har kunnet bruge nu hvor jeg er startet på landbrugsuddan-

nelsen,” fortæller Emil, som ser sit FGU-forløb som en klar 

fordel for sin videre uddannelse. 

Emil går på Landbrugsskolen i Gråsten og er indtil videre 

glad for sit uddannelsesvalg.

Fremtiden er lys

FGU var med til at give retning for Emil, som nu er godt 

i gang med at uddanne sig til landbrugsassistent. Også 

sammenholdet på FGU var stærkt og mange af de otte fra 

holdet, holder da også stadig sammen og ses engang imel-

lem, selvom de ikke længere deler hverdagen på FGU. 

Drømmene er der også plads til. Emil håber på et tids-

punkt at kunne arbejde for et stort firma i Danmark eller 

måske i udlandet. Vigtigst af alt er arbejdet med dyrene 

og de store maskiner. 


