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Udbydere af FVU 

   

   

   

 

Hyrdebrev om genvisitering til FVU 
 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal på ny indskærpe retningslin-

jerne for brug af genvisitering til FVU-undervisning samt varsle, at ube-

rettigede genvisiteringer kan medføre krav om tilbagebetaling af tilskud. 

 

Styrelsen har i forbindelse med et igangværende enkeltsagstilsyn med et 

VUC samt på anden hånd i forbindelse med VUC'ers tilsyn med drifts-

overenskomstparter set eksempler på, at nogle udbydere har praksis for 

at genvisitere til samme trin af et FVU-fag fire, otte eller endnu flere 

gange. Dette er klart i strid med intentionerne i FVU-reglerne.  

 

Når en deltager har brug for at gentage et undervisningsforløb så mange 

gange, må der nødvendigvis være tale om en person, som slet ikke skulle 

være optaget til FVU i første omgang.  

 

Styrelsen skal indskærpe, at sådan eventuel praksis med talrige genvisite-

ringer straks skal bringes til ophør. Styrelsen vil i 2022 gennemføre et te-

matisk tilsyn med genvisiteringer og varsler allerede nu, at der kan blive 

tale om at kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvist. Krav om tilbage-

betaling vil ske med hjemmel i § 52 i bekendtgørelse af lov om institutio-

ner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., 

såfremt en institution optager og genvisiterer på et åbenlyst forkert 

grundlag. 

 

Reglerne for genvisitering 

Reglerne for genvisitering er senest beskrevet i styrelsen brev af 22. sep-

tember 2021. Det fremgår heraf at: 

 

"Udgangspunktet for at blive optaget til FVU er, at målene for et uddan-

nelsesforløb kan nås inden for den planlagte undervisningstid, dvs. på ét 
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forløb. Der kan dog genvisiteres, når det ved evalueringen af et undervis-

ningsforløb vurderes, at den voksne fortsat vil have væsentligt udbytte af 

undervisningen. Genvisitering kan basere sig på såvel helt særlige om-

stændigheder, som fx længerevarende sygdom, eller at vedkommende har 

vist god progression på flere af de faglige mål i læreplanen, men mangler 

lidt for at nå i mål. Derudover skal deltageren have udvist motivation, 

herunder godt fremmøde." 

 

Før en person optages til FVU, skal det indledningsvist vurderes, at den 

pågældende er i målgruppen for tilbuddet og kan forventes at kunne 

følge undervisningen med udbytte. Vurderingen baserer sig på en indle-

dende samtale og gennemførelse af den obligatoriske test og samtale-

guide, som skal afdække, om deltageren forventes at kunne følge under-

visningen med udbytte, og desuden synliggøre deltagerens selvoplevede 

vanskeligheder og undervisningsbehov. Der er således ved optagelsen ta-

get hensyn til, at vedkommendes forudsætninger matcher det tilbudte 

undervisningsforløb samt det forventede antal undervisningstimer. 

 

Hvis en voksen kun vanskeligt kan trinplaceres, fordi testresultater og in-

terviewoplysninger peger i forskellige retninger, skal det genovervejes, 

hvorvidt deltageren matcher målgruppen for FVU 

 

Ansøgers dansksproglige niveau skal altid være tilstrækkeligt, og de fag-

lige mål i læreplanen skal generelt være relevante for deltageren og mat-

che de afdækkede undervisningsbehov. Hvis det vurderes, at et andet til-

bud ville være mere relevant, skal der vejledes herom, også selv om dette 

tilbud ikke er gratis som FVU. 

 

Det faglige og pædagogiske skøn, der udøves i forbindelse med optagelse 

både første gang og i forbindelse med genvisitering, skal kunne doku-

menteres.  

 

Spørgsmål 

Spørgsmål til dette brev kan rettes til fuldmægtig Kristine Krogh Larsen 

på tlf. 2045 4838 eller e-mail: Kristine.Krogh.Larsen@stukuvm.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
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