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Introduktion til orienteringsbrevet
Børne- og Undervisningsministeriet udsender hermed orienteringsbrev  om den forbe-
redende grunduddannelse (FGU). Orienteringsbrevet giver indblik i de aktiviteter, der 
foregår omkring FGU lige nu.

Du kan få ’Nyt om FGU’ ved at tilmelde dig UVM’s nyhedsbrev. Hvis du vælger ny-
hedskategorien ”Uddannelser til unge”, vil du modtage ’Nyt om FGU’ (uvm.dk). 
 Orienteringsbrevet bliver også publiceret på uvm.dk/fgu. 

Det aktuelle orienteringsbrev vil ligeledes altid kunne læses på emu – danmarks 
læringsportal, emu.dk/fgu, som er ministeriets faglige portal til sektoren.

1. Nyt fra styrelsen
Det er fortsat muligt at finde information vedr. COVID-19 på ministeriets hjemme-
side, blandt andet spørgsmål/svar, retningslinjer og lovgivning. Du kan også finde de 
breve, ministeriet har udsendt til sektorerne vedr. COVID-19, herunder også udsend-
te nyhedsbreve til FGU-institutionerne i forbindelse med COVID-19 (uvm.dk). Disse 
nyhedsbreve samler og præsenterer nyt i relation til COVID-19, som har betydning 
for FGU-området. Det kan være relevante love og bekendtgørelser, nye retningslinjer, 
vejledninger, spørgsmål/svar o.l. 

Dette er det sidste nyhedsbrev inden sommerferien. Fra Styrelsen for Undervisning 
og Kvalitet (STUK) ønskes alle en god sommer.
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2. Justering af læringskonsulenternes  
opgaveprofil

FGU har nu eksisteret i knap to år og implementeringen af 
uddannelsen er godt i gang. Indtil nu har FGU-institutionerne 
haft en specifik FGU-læringskonsulent tilknyttet, og lærings-
konsulenterne har dermed understøttet de enkelte FGU-in-
stitutioners lokale implementering af aftalen tæt. I takt med 
implementeringen vurderer STUK, at det nu er tid til gradvis 
at ændre den tætte understøttelse af de enkelte FGU-institu-
tioner til i stedet at udbyde en landsdækkende rådgivnings-
indsats med fokus på indhold og fag. 

Efter sommerferien vil der derfor ske en justering i opgave-
profilen for STUK’s FGU-læringskonsulenter. Fremover vil 
læringskonsulenterne have større fokus på rådgivning inden 
for uddannelsens almene fag og faglige temaer samt på un-
derstøttelsen af udfordrede skoler og institutioner i tilsyn. 
Formatet for den kommende rådgivning vil som udgangs-
punkt foregå via landsdækkende temadage, tværgående 
dialogmøder, netværksaktiviteter og andre landsdækkende 
indsatser. Dertil kommer intensive rådgivningsforløb for 
institutioner i tilsyn.

Som følge heraf vil FGU-institutionerne ikke længere have 
tilknyttet en specifik læringskonsulent. Samtidig vil ledernet-
værkene blive omlagt til temabaserede netværk, hvor både 
mellemledere og direktører/rektorer inviteres til at deltage. 
Netværkene vil fremadrettet fokusere på specifikke tematik-
ker og køre over en på forhånd fastsat periode.

FGU-institutionerne vil løbende blive orienteret om de kom-
mende temadage, muligheden for faglig sparring, tværgående 
dialogmøder og temabaserede netværk. Læringskonsulenter-
ne kan kontaktes via FGU-laeringskonsulenterne@stukuvm.
dk eller direkte via disse kontaktoplysninger på uvm.dk.

3. Lancering af faglig platform; emu-respons
Den 7. juni 2021 lancerede Børne- og Undervisningsmini-
steriet den faglige platform emu-respons.dk. Emu-respons.
dk er en platform, hvor alle lærere, vejledere, ledere og andre 
ansatte i FGU kan mødes og sparre med hinanden på tværs 
af FGU-institutionerne, og hvor FGU-lærerne i fællesskab 
kan opbygge en materialebank med undervisningsmateriale 
og gode idéer til undervisningen.

Der er allerede mange lærere og andre ansatte, der har 
oprettet en bruger på platformen. Du kan med dit UNI-login 
oprette dig som bruger via emu-respons.dk. Her kan du også 
finde en video, som beskriver, hvordan du opretter dig som 
bruger, opretter indlæg, stiller spørgsmål til STUK, tilpasser 
siden til dine behov m.m.

Emu-respons er en platform for alle ansatte i FGU, og derfor 
vil siden løbende blive tilpasset til de behov, der er. Hvis du 
har spørgsmål eller input til platformen, er du velkommen til 
at skrive til Lotte.Nielsen@stukuvm.dk og Hanne.Merrild.
Jensen@stukuvm.dk. 

4. Søg om Børne- og Undervisnings- 
ministeriets udlodningsmidler 2021

Det er nu muligt at søge om tilskud fra ministeriets udlod-
ningspulje. Puljen er i år på 14,3 millioner kroner og målret-
tes trivselsaktiviteter for elever på FGU og erhvervsuddan-
nelsernes grundforløb. 

I forbindelse med udmeldingen af puljen, siger børne- og 
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil: ”Coro-
napandemien har haft store konsekvenser for børn og unges 
trivsel. Det gælder især på FGU og erhvervsuddannelserne. 
Mange FGU-elever har under nedlukninger savnet rutinerne og 
kontakten til lærerne, som for mange er en vigtig voksenkon-
takt i dagligdagen. Samtidig ved vi, at pandemien har gjort det 
overordentligt svært for erhvervsskolerne at sikre de stærke 
faglige og sociale fællesskaber, som er afgørende for at fasthol-
de eleverne på uddannelsen. Derfor sætter vi nu ekstra ind og 
prioriterer udlodningspuljen specifikt til de her to grupper, som 
har været så hårdt ramt af pandemien. Jeg håber, at skolerne vil 
lave en masse gode aktiviteter for eleverne, så vi kan få styrket 
trivslen og fællesskabet på uddannelserne.” 

Med udlodningspuljen får institutionerne mulighed for at 
søge om ekstra midler til for eksempel ekskursioner, sport-
sarrangementer eller virksomhedsbesøg, som understøtter 
elevernes sociale og faglige fællesskab. Ansøgningsfristen 
er onsdag den 22. september 2021 kl. 13. Fordelingen af 
tilskud forventes at finde sted i november 2021.

Du kan læse mere om udlodningspuljen og finde ansøg-
ningsmateriale på uvm.dk.

Du kan læse en nyhed om udmeldingen af puljen på uvm.dk.

5. Rejsepuljen til Færøerne og Grønland 
2021-2023

Rejsepuljen til Færøerne og Grønland 2021-2023 er nu åben 
for ansøgninger. Puljens formål er at give tilskud til, at flere 
studieture på ungdomsuddannelserne og FGU går til Færø-
erne og Grønland og skal dermed være med til at øge danske 
elevers kendskab til klima, historie, kultur, sprog, samfunds-
forhold og natur i de øvrige dele af rigsfællesskabet. 
Der er i alt 4. mio. kr. til fordeling i puljen til brug for en rejse 
i skoleåret 2021/22 eller 2022/23. 

mailto:FGU-laeringskonsulenterne@stukuvm.dk
mailto:FGU-laeringskonsulenterne@stukuvm.dk
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/laeringskonsulenterne-for-forberedende-grunduddannelse/kontakt-laeringskonsulenterne
https://respons.emu.dk/fgu/
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/210922-boerne-og-undervisningsministeriets-udlodningsmidler-til-undervisning-2021
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/210922-boerne-og-undervisningsministeriets-udlodningsmidler-til-undervisning-2021
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210615-soeg-om-boerne--og-undervisningsministeriets-udlodningsmidler-2021
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210304-nyt-ungdomspanel-skal-raadgive-regeringen-om-trivsel
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Puljen kan søges af offentlige institutioner, der udbyder gym-
nasiale uddannelser, erhvervsuddannelser eller forberedende 
grunduddannelser (FGU). 

Ansøgningsfristen er torsdag den 2. september 2021 kl. 
13.00.

Du kan læse mere om puljen og finde ansøgningsmateriale 
på uvm.dk.

6. Seminar om det ordblindevenlige  
undervisningsmiljø

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) inviterer til 
seminar om ordblindeundervisning og rollen som ressource-
person i læsning/skrivning i FGU. Målgruppen for seminaret 
er ordblindelærere/ressourcepersoner, og derudover er 
pædagogiske ledere også meget velkomne til at deltage.

Seminaret afholdes fysisk to steder i landet med plads til 90 
personer pr. seminar – dog med forbehold for ændringer i 
COVID-19-situationen. Seminaret afholdes den 15. septem-
ber 2021 i Horsens og den 22. september 2021 i København; 
begge dage fra kl. 10-16.15.

Seminardagen vil bestå af oplæg, inspiration og drøftelser 
på tværs. Dagen vil bl.a. indeholde oplæg og drøftelser om 
stilladsering af læse- og skriveprocesser for elever med/i 
literacyvanskeligheder. Oplægget holdes af Line Falkenberg 
Lorenzen, som er ressourceperson for ordblindeundervisning 
og læse-skriveområdet på FGU Hovedstaden og bl.a. forfat-
ter til den nye bog: ”Ordblindevenlig undervisning i fagene 
– unge og voksne” fra 2021. Derudover vil Trine Nobelius, 
konsulent i Børne- og Undervisningsministeriet, gennem op-
læg og drøftelser sætte fokus på ordblindhed og dansk som 
andetsprog. Trine er ekspert i sprog- og skriftsprogsvanske-
ligheder, herunder særligt ordblindhed og vejlederrollen.

Der er udsendt invitation til alle FGU-ledere indeholdende et 
mere detaljeret program samt link til tilmelding. Tilmeldings-
fristen er den 13. august 2021.

7. Nye materialer på emu.dk/fgu
Du kan nu finde film og powerpoint fra Danmarks Lærings-
festival Online 2021 om to praksisbaserede agu-undervis-
ningsforløb samt tre eksempler på praksisbaserede fjer-
nundervisningsforløb. Derudover kan du finde nye artikler, 
bl.a. en artikel om faglig, social og personlig differentiering 
i FGU, en artikel om didaktisk refleksion og en artikel om 
co-teaching på autoværkstedet. Desuden kan du læse en 
nyhed om Børne- og Undervisningsministeriets nye faglige 
platform; emu-respons.dk. 

Du kan få direkte besked om nye materialer o.l. på emu.dk 
ved at tilmelde dig emu’s nyhedsbrev.

Foruden de nye FGU-relaterede materialer er der udarbejdet 
gæstelærerforløb til grundskolen, de gymnasiale uddannel-
ser og erhvervsuddannelserne, som også kan anvendes til 
inspiration for undervisningen i FGU. Der er blandt andet 
udarbejdet forløb med michelinkokken Dak Wichangoen, 
iværksætter Christian Arnstedt, racerkører Frederik Vesti 
om betydningen af mekanikere, journalist Kim Bildsøe Las-
sen, esportsholdet Heroic og mange flere. Du kan finde alle 
gæstelærerforløbene via emu.dk.

8. Inspiration fra sektoren
”Inspiration fra sektoren” er et fast indslag i nyhedsbrevet, 
hvor historier, idéer og erfaringer bliver 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 kan du på næste side læse 
om FGU Vests sommerferieaktiviteter. 

https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/rejsepulje-til-studieture-til-faeroeerne-og-groenland-2021-2023
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/rejsepulje-til-studieture-til-faeroeerne-og-groenland-2021-2023
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/praksisbaserede-undervisningsforloeb?b=t435-t768
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/praksisbaserede-undervisningsforloeb?b=t435-t768
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/praksisbaserede-undervisningsforloeb?b=t435-t768
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/praksisbaserede-undervisningsforloeb?b=t435-t768
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/differentiering/faglig-social-og-personlig-differentiering-i-fgu?pk_source=nyhedsbrev&pk_campaign=FGU%20-%20juni&b=t435-t768-t2969
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/differentiering/faglig-social-og-personlig-differentiering-i-fgu?pk_source=nyhedsbrev&pk_campaign=FGU%20-%20juni&b=t435-t768-t2969
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/tydelig-struktur/didaktisk-refleksion-fra-intention-til-evaluering-paa?pk_source=nyhedsbrev&pk_campaign=FGU%20-%20juni&b=t435-t768-t2968
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/praksisfaellesskab/co-teaching-paa-autovaerkstedet-et-eksempel-paa-en?pk_source=nyhedsbrev&pk_campaign=FGU%20-%20juni&b=t435-t768-t2964
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/praksisfaellesskab/co-teaching-paa-autovaerkstedet-et-eksempel-paa-en?pk_source=nyhedsbrev&pk_campaign=FGU%20-%20juni&b=t435-t768-t2964
https://emu.dk/fgu/dansk/faglig-platform-lanceres-forberedende-grunduddannelse-fgu?b=t435
https://emu.dk/fgu/dansk/faglig-platform-lanceres-forberedende-grunduddannelse-fgu?b=t435
https://emu.dk/nyhedsbrev
https://emu.dk/nyhedsbrev
https://emu.dk/grundskole/dansk/nye-gaestelaererforloeb-inspiration-fra-en-verdensmester-en-loeve-og-en-forsker
https://emu.dk/grundskole/dansk/nye-gaestelaererforloeb-inspiration-fra-en-verdensmester-en-loeve-og-en-forsker
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Inspiration til sommerferieaktiviteter fra FGU Vest
Til inspiration for andre FGU institutioner fortæller uddan-
nelsesleder Niels Wølch Frederiksmose fra FGU Vest om 
de sommeraktiviteter, FGU Vest har planlagt for sommeren 
2021:

På FGU Vest har man i år valgt at lave et samlet tilbud, der 
gælder for hele institutionens elever og udbyder ikke akti-
viteter skolevis, som man gjorde sidste år. Dette er muligt, 
fordi institutionens tre afdelinger ligger så geografisk tæt på 
hinanden.  

Fokus for årets sommerferieaktiviteter er trivsel. Man har 
erfaret, at det faglige efterslæb på FGU Vest ikke er så stort, 
men at der til gengæld er et stort behov for at sætte ind i 
forhold til elevernes trivsel.

Eleverne kan tilmelde sig til følgende aktiviteter:
Første uge i sommerferien: Sheltertur i lokalområdet arran-
geret af en lærer og vejleder fra Esbjerg. Dette inkluderer en 
overnatning. Elevrådet er også involveret i planlægningen.

Anden uge i sommerferien: FGU-Varde arrangerer et Pad-
le-kursus, hvor en lærer laver éndagskurser to dage til ca. 20 
elever pr. dag.  

I løbet af sommerferien: Elevrådet overvejer at arrangere 
en fest.

Uge 31 (sidste uge af sommerferien): her arrangerer FGU 
Esbjerg en kanotur for hele institutionen. Her kan både nye 
og gamle elever deltage i en kanotur med overnatning.  

Niels Wølch Frederiksmose har også følgende forslag til 
en aktivitet, andre FGU institutioner kunne gennemføre 
i sommerferien. FGU Vest gennemførte selv aktiviteten 
i maj deraf navnet: ”Kulturelle dage i maj”. Her besøgte 
hele FGU-institutionen Egeborg Slot og lavede forskellige 
aktiviteter omhandlende Egeborg i dagene op til og under 
selve besøget.

Ovenstående inspiration fra FGU Vest er en del af et samlet 
inspirationskatalog for sommerferieaktiviteter, som er til-
gængelig på emu.dk. På siden kan du bl.a. finde inspiration 
til afholdelse af loppemarked, musikfestival, murmalerier, 
sjov og bevægelsesdage samt hyttetur, hvor du tilmed kan 
finde et konkret program inkl. aktivitetsforslag lavet for 
110 elever og 25 ansatte.

https://emu.dk/fgu/corona-gode-raad-til-undervisning/inspiration-til-fgu-sommerferieaktiviteter?b=t435-t3843
https://emu.dk/fgu/corona-gode-raad-til-undervisning/inspiration-til-fgu-sommerferieaktiviteter?b=t435-t3843
https://emu.dk/fgu/corona-gode-raad-til-undervisning/inspiration-til-fgu-sommerferieaktiviteter?b=t435-t3843
https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/fgueksempelhytteturpdf.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/fgueksempelhytteturpdf.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/fgueksempelhytteturpdf.pdf
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