
Nyt om FGU#41 – Juni 2022                •  1

Juni
2022

1. Nyt format for nyhedsbrevet
Dette nyhedsbrev vil være det sidste inden sommerferien. Efter sommerferien vil 

nyhedsbrevet blive udgivet i et nyt format, og det vil være muligt at tilmelde sig nyheds-

brevet direkte på uvm.dk. Du vil stadig få alle de samme vigtige informationer, som du 

får i dag. Kender du nogen, der kunne have glæde af nyhedsbrevet? Så kan du opfordre 
dem til at tilmelde sig her.

2. Nye FGU-data på uddannelsesstatistik.dk
De første data for overgang fra FGU er nu offentliggjort på uddannelsesstatistik.dk. Her 

vises elevers overgang fra FGU til bl.a. uddannelse og beskæftigelse henholdsvis 4 og 

12 måneder efter afsluttet FGU-forløb. På nuværende tidspunkt dækker opgørelsen 

afgang fra FGU fra august 2019 til og med november 2020 ved status efter 4 måneder. 

Data opdateres løbende. Du kan finde overgangsdata på uddannelsesstatistik.dk.

Data for trivsel for 2021 er tilgængelig på fem trivselstemaer. Det er nu også muligt at 

finde en excelvisning, der viser elevernes gennemsnitlige trivsel fordelt på trivselsindi-

katorer i stedet for på temaer, som følger opdelingen i spørgeskemaet. På baggrund af 

trivselsmålingen i 2020 er der ved hjælp af faktoranalyse beregnet fem indikatorer. En 

faktoranalyse har til formål at reducere kompleksiteten i data og gruppere spørgsmål, 

som er udtryk for den samme dimension, så det bliver nemmere at fortolke og få over-

blik over tendenser i data. Det er ikke alle spørgsmål i spørgerammen, der indgår i indi-

katorerne. Du kan finde trivselsdata fordelt på indikatorer på uddannelsesstatistik.dk.
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3. Der afholdes prøver landet over i fag og 
faglige temaer

Efter en periode med Covid-19 kan prøver nu afholdes efter 

de almindelige regler. Der forventes afholdt ca. 6500 prøver 

i fag og faglige temaer frem mod sommerferien. I den forbin-

delse har STUK’s læringskonsulenter afholdt tre webinarer 

om afvikling af prøver, henholdsvis portfolioprøver, praktiske 

prøver og PASE-prøver. Webinarerne var målrettet nye lærere

og i alt deltog 130 lærere på webinarerne.På emu.dk kan du 
finde inspiration og gode råd til prøveafholdelsen.

 

4. Nyt tema om FN’s verdensmål på emu.dk
På emu.dk er der lanceret en ny tema-side, som samler forløb 

og materialer, som vedrører FN’s verdensmål. Du kan finde 
undervisningsforløb og artikler målrettet FGU til inspiration 
for din undervisning. Siden opdateres fremover løbende med 

nye materialer. Du kan finde den samlede side om ver-
densmål i undervisningen på emu.dk.

5. Praksisbaserede undervisningsforløb  
på emu.dk

Der udvikles løbende nye undervisningsforløb, som tilgæn-

geliggøres på emu.dk. Senest er et forløb fra FGU Trekanten 

offentliggjort, som omhandler OL for FGU-elever. I undervis-

ningsforløbet er der fokus på OL i de forskellige almene fag, 

der indgår i forløbet samtidig med, at bevægelse og idræt er en

del af forløbet. I de almene fag er der for eksempel fokus på 

læring om statistik (matematik), forskellige genrer (DSA) og 

præsentationer (engelsk). Du kan finde forløbet, herunder et 
program for forløbet, som varer fem uger, samt eksempler 
på portfolioopgaver i matematik på emu.dk.

6. Aktiviteter for FGU-lærere i efteråret 
2022 – sæt allerede nu kryds i kalenderen

STUK’s læringskonsulenter har for efteråret 2022 sammensat 

et bredt program målrettet FGU-lærere med aktiviteter til at 

støtte opbygningen af professionelle læringsmiljøer i FGU-sek-

toren. Der er planlagt følgende aktiviteter:

•  Fagdage for almenlærere - fysiske heldagsarrangementer 

d. 26. august i København og d. 5. september i Horsens. 

Tilmeldingsfrist d. 30. juni.

•  Fagdage for værkstedslærere - fysiske arrangementer  

d. 23. og 24. august i København og d. 1. og 2. september i 

Horsens. Tilmeldingsfrist d. 30. juni.

•  Temamøder om kontroversielle emner – fysiske arrange-

menter d. 25. oktober i Horsens og d.27. oktober i Køge.

•  Digitaliseringsdage (online) med program for FGU d. 10. 

november.

Derudover afholdes der i november virtuelle temamøder om 

afvikling af prøver samt det tredje ogsidste seminar i seminar-

rækken om det inkluderende læringsmiljø. I forlængelse af det 

andet seminar i rækken om faglig inklusion, kan du nu finde en 

artikel på emu.dk om differentiering som bærende princip 
for faglig inklusion af Susanne Hjelmberg Larsen, lektor ved 

UCN. På emu.dk kan du ligeledes finde andre inspirations-
materialer om det inkluderende læringsmiljø.

Nærmere information samt tilmelding til efterårets arrange-

menter udsendes direkte til FGUdirektører/rektorer.

7. Afholdte arrangementer om tosprogede 
unge og pædagogisk ledelse

STUK afholder løbende arrangementer for sektoren med for-

skellige fokus og formater. Der afholdes løbende temamøder 

med fokus på samarbejdet mellem FGU og KUI med forskelli-

ge indgangsvinkler.

Den 31. maj og 8. juni blev der afholdt virtuelt temamøde for 

FGU og KUI om tosprogede unge i overgangen til FGU. På 

temamødet blev der præsenteret to eksempler på, hvordan 

kommuner og FGU-institutioner kan samarbejde om målgrup-

pen. Desuden blev der også kort informeret om særloven om 

udlændinge fordrevet fra Ukraine i forhold til FGU.

Derudover afholder FGU-læringskonsulenterne løbende 

temadage, hvor hver temadag har fokus på et særligt emne 

eller område. Der er afholdt tre temadage i maj og juni om pæ-

dagogisk ledelse og opbygning af skolekapacitet. Tilbagemel-

dingerne fra deltagerne har været positive. Det gælder især i

forhold til oplægget af Dorte Ågård, selvstændig konsulent, 

ph.d., tidligere leder af Master i Pædagogisk Ledelse ved Aal-

borg Universitet og forfatter til bogen ”Pædagogisk ledelse i 

teori og praksis” (Dafolo 2019), og hendes tilgang til pædago-

gisk ledelse, skolekapacitet og arbejdet med egen praksis.

Der udsendes løbende invitation til kommende arrangemen-

ter – se afsnit 6 for at få et overblik over

efterårets arrangementer.

https://emu.dk/fgu/proever?b=t435
https://emu.dk/verdensmaal-i-undervisningen/aktiviteter-og-cases/fgu
https://emu.dk/verdensmaal
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/inkluderende-laeringsmiljoe/differentiering-som-baerende-princip-faglig?b=t435-t768-t2971
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/inkluderende-laeringsmiljoe?b=t435-t768
https://emu.dk/fgu/dansk-som-andetsprog/inspiration-til-undervisningen/ol-fgu-elever?b=t435
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8. Elever og virksomheder kan indgå  
lærepladstilsagn

Fra den 1. januar 2020 blev det muligt for kommende er-

hvervsuddannelseselever og virksomheder at indgå et lære-

pladstilsagn. Lærepladstilsagnet er et elektronisk værktøj, 

som har til formål at skabe en tidlig dialog mellem kommende 

erhvervsuddannelseselever og virksomheder.

FGU-institutionerne kan hjælpe elever med at komme i dialog 

med virksomheder, som de senere ønsker at indgå uddannel-

sesaftale med. Lærepladstilsagnet fungerer som en hensigts-

erklæring mellem en virksomhed og en elev om, at de på et 

senere tidspunkt ønsker at indgå en uddannelsesaftale.

Tilsagnet er ikke juridisk bindende for hverken eleven eller 

virksomheden. Når en elev og en virksomhed har talt sammen 

og er blevet enige om at indgå et lærepladstilsagn, skal de 

oprette det skriftlige tilsagn digitalt på Lærepladsen.dk.

Som FGU-lærer eller -leder kan du støtte eleverne ved at 

fortælle om lærepladstilsagnet og ved at vise eleverne det 

digitale værktøj på Lærepladsen.dk.

Du kan læse mere om lærepladstilsagnet på Børne- og Un-
dervisningsministeriets hjemmeside.

9. Elev-videoer om ungdomsuddannelserne
På ug.dk kan du finde videoer, hvor elever fra forskellige 

ungdomsuddannelser fortæller om deres uddannelse. Der er 

videoer med elever fra eud, eux, htx, hhx, stx og hf. Videoerne 

kan være en hjælp og inspiration til bl.a. FGU-elever, der står 

over for et kommende uddannelsesvalg.

Du kan finde alle elev-videoerne på ug.dk.

https://www.laerepladsen.dk
https://www.laerepladsen.dk
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/oplaering/laerepladstilsagn
https://www.ug.dk/m�delev
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