
FGU – Forberedende GrundUddannelse



● 27 FGU institutioner
● 88 skoler      
● 98 Kommuner   
● 98 KUI     
● 31.745 efterskoleelever



FGU i det danske uddannelsessystem



FGU  Indhold, opbygning, struktur



FGU indhold, opbygning, struktur



Kan I spotte en kommende FGU elev?

• Unge der har brug for tid
• Unge der skal udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer
• Unge der skal forbedre karakterer for at komme ind på fx EUD/HF
• Unge der vil profitere af helhedsorienteret undervisning – frikadelle 

matematik
• Unge der vil kunne profitere af andre eksamensformer
• Unge der har brug for afklaring
• Unge der ikke nødvendigvis har armene oppe over hovedet
• Unge der ikke ved hvad de vil med dem selv og deres fremtid



Vejleders tjekliste- ting til overvejelse

• Find KUI – hvem målgruppevurderer til FGU?
• Find lokal FGU skole –hvad kan de tilbyde(linjer, spor)
• Skal den unge i afsøgningsforløb? Hvornår? Hvordan?
• Hvad er den unges mål med FGU ? 
• Overvejelser vedr. kort/langt perspektiv
• Overlevering til KUI -skema
• Forældreinddragelsen – samtykke –fokus på overgangen
• Hvad har du af oplysninger der kan komme den unge til gode?
• SPS støtte



Fra efterskole til FGU                

• Efter UPV nov./dec. ret henvendelse til den unges lokale KUI
• Senest 1. marts registrer ønsket om FGU i Optagelse.dk
• Samtidig sendes skema med beskrivelse af den unges ønsker og 

baggrund for afklaring af en FGU til den unges lokale KUI(vejleder)
• Vejledning til samarbejdet mellem efterskolen og den kommunale 

Ungeindsats i forbindelse med FGU/STU

https://www.efterskolerne.dk/Efterskoleforeningen/Radgivning/uddannelsesvejledning/samarbejdemlmvejledere/Samarbej_skole-kommune/4_fgu_stu


Målgruppevurdering 



KUI og FGU



Nyttige links              

• www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse

• www.fgu.dk (FGU Danmark)
• www.efterskolerne.dk/efterskoleforeningen/Radgivning/uddannelses

vejledning
• www.spsu.dk (Specialpædagogisk støtte)
• www.ug.dk/6til10klasse/vejledning-gennem-den-kommunale-

ungeindsas-kui (oversigt over 98 KUI)

http://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse
http://www.fgu.dk/
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