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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 udsendte 

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.

2. Nyt inspirationsmateriale og seminarer om prøverne i FGU
De tre prøveformer i FGU er nye for de fleste lærere og elever. I FGU’ens to første år er 

langt de fleste prøver blevet aflyst grundet COVID-19, og det er begrænset, hvor mange 

erfaringer der indtil videre er gjort med at afholde prøver i FGU. Der er derfor fortsat 

behov for at sætte fokus på prøveregler og praksiseksempler. I den forbindelse har Sty-

relsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) offentliggjort nye inspirationsmaterialer og 

inviteret FGU-ledere, prøveansvarlige og lærere til seminarer om prøverne. 
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Nyt inspirationsmateriale på emu.dk
Du kan finde nye prøveeksempler fra praksis, hvor FGU 

Aalborg i samarbejde med FGU Østjylland og FGU Midtjylland 

har udviklet eksempler på, hvordan prøven kan se ud inden for 

hver af de tre prøveformer både i almene fag og faglige temaer. 

Prøveeksemplerne er udviklet med midler fra Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet (STUK). Prøveeksemplerne indehol-

der en beskrivelse af undervisningen for et konkret hold, og 

beskriver, hvordan prøven helt konkret kan foregå. Derudover 

gives der gode huskeråd til forberedelsen og afholdelsen af 

prøven. Eksemplerne findes under henholdsvis Portfolioprø-
ve, Praktisk prøve på én arbejdsdag og Praktisk prøve over 
flere arbejdsdage hvor du også kan finde andre materialer om 

prøveformerne.

Derudover kan du finde tre nye inspirationsmaterialer om 
prøveafholdelse i FGU på emu.dk. Materialet ’Bag Kulissen’ 

har fokus på portfolioprøven i et alment fag, mens materialet 

’Skab en god prøveoplevelse’ tager udgangspunkt i en praktisk 

prøve. Det tredje materiale ’Dilemmakortene’ beskæftiger 

sig med de dilemmaer, som kan opstå i forbindelse med en 

portfolioprøve. Materialerne henvender sig til lærere på FGU 

og består bl.a. af videoer, dilemmakort og refleksionsspørgs-

mål. Materialerne skal bidrage til dialog omkring det at afholde 

prøver på FGU, herunder hvad man skal være særligt opmærk-

som på og hvilke udfordringer, der kan opstå hvis man ikke er 

tilstrækkeligt forberedt. 

Seminarer om prøver og bedømmelse
STUK’s læringskonsulenter inviterer til landsdækkende 

seminarer om prøver og bedømmelse i oktober og november 

måned. Seminarerne afholdes i Glostrup, Silkeborg, Middelfart 

og Aalborg.

På seminardagene vil der både være oplæg fra STUK om 

prøverne og sparring ind i fagene på tværs af landets FGU-in-

stitutioner via praksisnære workshops. Dagen er delt op i 

to seancer, hvor den ene del er henvendt til ledelsen og de 

prøveansvarlige og den anden del til lærerne. Gennem oplæg, 

gruppearbejde, mulighed for at stille spørgsmål og dele 

praktiske eksempler på tværs af institutioner er formålet med 

seminaret, at klæde både ledere, prøveansvarlige og lærere på 

til at afholde prøver i FGU.

Du kan finde mere information og tilmeldingslinks til semina-
rerne på emu.dk.

Seminarrække om det inkluderende læringsmiljø
Det fremgår af FGU-lovens §28 stk. 1, at FGU-institutionen 

skal organisere og tilrettelægge uddannelsen i et inkluderende 

læringsmiljø. Dette indebærer fysisk, social og faglig deltagel-

se for eleverne, og at der tages højde for individuelle deltagel-

sesforudsætninger. Udviklingen af et sådant læringsmiljø er en 

vigtig opgave for den enkelte institution og i undervisningen. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) inviterer 

FGU-ledere, lærere og vejledere til en seminarrække om det 

inkluderende læringsmiljø i FGU, hvor formålet er, at FGU-in-

stitutionerne kan mødes på tværs og erfaringsudveksle samt 

få ny indsigt i udvalgte dimensioner af det inkluderende 

læringsmiljø. Seminarrækken skal hermed også bidrage til en 

fælles forståelse af det inkluderende læringsmiljø i FGU med 

afsæt i det gældende regelgrundlag.

Seminarrækken består af tre seminarer og løber over efter-

året 2021 og 2022. Det første seminar afholdes i november 

2021 i København, Odense og Aarhus, og vil have fokus på 

undervisning af psykisk sårbare elever med bl.a. oplæg og 

facilitering af lektor ved UC Syd, Jonna Nøttrup.

Invitationen er sendt til alle FGU-ledere.

På emu.dk findes forskellige artikler, der har fokus på det 
inkluderende læringsmiljø, herunder: 

• inspiration til, hvordan inkluderende læringsmiljøer kan 
understøtte unge med psykiske funktionsnedsættelsers 
trivsel og/eller læring i uddannelser for unge

• inspiration til metoder og værktøjer til mødet med de 
psykisk sårbare unge i undervisningen

• en artikel med fokus på hvordan det inkluderende 
læringsmiljø skabes.

3. Emu-respons.dk
Før sommerferien lancerede STUK platformen emu-respons.
dk, hvor lærere, ledere og andre ansatte kan dele materialer, 

idéer og erfaringer med hinanden inden for de enkelte fag/

faglige temaer og tværgående emner. Det kræver UNI-login at 

oprette sig som bruger. På emu-respons finder du en instruk-
tionsvideo, der guider i forhold til brugeroprettelse, deling 
af materialer, spørgsmål til STUK m.m.

4. 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 skri¬ve til 

Hanne.Merrild.Jensen@stukuvm.dk. 

I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse tre elev-historier 

fra FGU-institutionerne.

https://emu.dk/fgu/proever/portfolioproeve?b=t435-t4580
https://emu.dk/fgu/proever/portfolioproeve?b=t435-t4580
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https://emu.dk/fgu/proever/praktisk-proeve-over-flere-arbejdsdage?b=t435-t4580
https://emu.dk/fgu/proever/proevesituationen-paa-fgu-inspiration-og-gode-raad?b=t435-t4580
https://emu.dk/fgu/proever/proevesituationen-paa-fgu-inspiration-og-gode-raad?b=t435-t4580
https://emu.dk/fgu/konferencer-og-moeder?b=t435
https://emu.dk/fgu/konferencer-og-moeder?b=t435
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/inkluderende-laeringsmiljoe?b=t435-t768
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/inkluderende-laeringsmiljoe?b=t435-t768
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/inkluderende-laeringsmiljoe/et-indblik-i-resultaterne-fra-et-systematisk?b=t435-t768-t2971
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/inkluderende-laeringsmiljoe/et-indblik-i-resultaterne-fra-et-systematisk?b=t435-t768-t2971
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/inkluderende-laeringsmiljoe/et-indblik-i-resultaterne-fra-et-systematisk?b=t435-t768-t2971
https://emu.dk/fgu/saerlige-elevgrupper/unge-med-saerlige-behov/jeg-kommer-heller-ikke-i-dag-om-stoette-af?b=t435-t768-t2971
https://emu.dk/fgu/saerlige-elevgrupper/unge-med-saerlige-behov/jeg-kommer-heller-ikke-i-dag-om-stoette-af?b=t435-t768-t2971
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/inkluderende-laeringsmiljoe/saadan-skabes-et-inkluderende-laeringsmiljoe?b=t435-t768-t2971
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/inkluderende-laeringsmiljoe/saadan-skabes-et-inkluderende-laeringsmiljoe?b=t435-t768-t2971
https://respons.emu.dk/fgu/
https://respons.emu.dk/fgu/
https://respons.emu.dk/fgu/p/1-brugervejledning
https://respons.emu.dk/fgu/p/1-brugervejledning
https://respons.emu.dk/fgu/p/1-brugervejledning
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210304-nyt-ungdomspanel-skal-raadgive-regeringen-om-trivsel
mailto:Hanne.Merrild.Jensen%40stukuvm.dk?subject=
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Nedenfor følger tre eksempler på, hvad der rør sig på FGU-institu-

tionerne. Historierne er blot tre ud af mange gode, der er at finde 

på tværs af landets FGU-institutioner, og det er forhåbningen, 

at disse eksempler kan skabe inspiration og indsigt på tværs af 

institutionerne.

FGU Midt- og Østsjælland: Elever bidrager på årets Folkemøde
Den første historie omhandler 13 elever fra FGU-skolen i Køge, der 

bidrog til afviklingen af årets Folkemøde på Bornholm. I ti dage var 

de afsted for at bespise og servicere op mod 400 frivillige morgen, 

middag og aften både før og under den politiske festival. Folkemø-

det udgjorde en arena for elevernes praksis, dannelse og læring 

og en træningsbane inden næste år, hvor ambitionen er at agere 

drivkraften bag 100-120 elevers deltagelse på tværs af landets 

FGU-institutioner. Elevernes flotte indsats gik langt fra ubemærket 

hen, og de blev sendt hjem med stående applaus. Se et nyhedsind-
slag produceret af TV2/Bornholm her. På billedet ses tre lærlinge 

præsentere aftenens menu for folketingsmedlem Jacob Mark.

FGU-skolen Øst: En ny discgolfbane og Kultur- og Kirkeministeren 
kigger forbi
Den anden historie handler om elever og lærere fra FGU-Skolen 

Øst, der har arbejdet med at lave en ny discgolfbane i Tune ved 

deres kursuscenter. Elever og lærere fra FGU-Skolen Øst (skoler-

ne i Høje-Taastrup, Greve/Solrød, Roskilde og Lejre) har stået for 

hele processen med den nye bane og arbejdet sammen om skabe 

et produkt fra bunden, som både elever og andre i lokalområdet 

efterfølgende kan gøre brug af. Arbejdet, de har udført, omhandler 

alt fra opmåling, computerarbejde, at køre med traktor og at be-

nytte buskryddere – alt sammen med en klar deadline for, hvornår 

projektet skulle være afsluttet og banen stå klar, hvilket sommeti-

der er foregået selv i varmegrader på omkring de 30°. 

Åbningen af banen i Tune resulterede i, at daværende Kultur- og 

Kirkeminister Joy Mogensen kiggede forbi og var med til at afprøve 

banen med elever, lærere og andre deltagere. Billederne er fra 

FGU-Skolen Øst, hvor både elever og lærere er samlet til åbnin-

gen, og hvor daværende Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen, 

bestyrelsesformand Jette Henning og borgmester og næstformand 

Pernille Beckmann blandt andre deltog. Projektet er støttet af Bilka 

og Salling Group samt den lokale forening Broen i Greve.

Begivenheden vedrørende en discgolfbane nåede bredt ud i de 

lokale medier, og førte også til en stor omtale i avisen Sjællandske. 

Heri skrives der blandt andet: ”FGU som uddannelse får en idé 

og fører den ud i livet sammen med foreninger og virksomheder. 

Det begynder i det nære, og vi rækker ud, sagde kulturministeren 

blandt andet om FGU’s initiativ med et tilbud til skolens unge.” 

(Sjællandske, 2021). 

FGU Hovedstaden: Egu-elevs vej til uddannelse og job 
Den tredje historie omhandler en mere personlig fortælling om 

Hodan Dahir, der er tidligere egu-elev. Fortællingen går på hendes 

rejse med uddannelse og job. Hodan startede på egu efter flere år i 

en specialklasse på sin daværende skole. Da Hodan startede på egu, 

kom hun i virksomhedspraktik på et plejehjem, hvorfra det hele 

hurtigt tog fart for hende. Alle prøver i fagene dansk og matematik 

på FGU Hovedstaden bestod hun. Hodans virksomhedspraktik gik 

tilmed også strålende. Det gik endda så godt for Hodan, at de på 

plejehjemmet valgte at tilbyde hende at blive elev, hvormed hun fik 

en mesterlæreplads. 

Efter to år har Hodan bestået sin sidste eksamen på SOSU H. 

Hun er nu klar til et job og står med et eksamensbevis i hånden, 

der beviser, at hun er færdiguddannet og kan kalde sig social- og 

sundhedshjælper. 

Om sin tid på FGU Hovedstaden siger Hodan: ”Det bedste ved egu 

for mig, var det at være ude på arbejdspladsen, opleve tingene såsom at 

møde ældre mennesker og vide mere om deres sygdom og livshistorie. 

Egu hjalp mig med at læse videre til social- og sundhedshjælper.”

Gode historier fra FGU Midt- og Østsjælland, 
FGU skolen Øst og FGU Hovedstaden

https://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&id=820662#820662
https://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&id=820662#820662
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