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Introduktion til orienteringsbrevet
Der er stor interesse for nyt om implementeringen af den forberedende grundud-

dannelse (FGU). Undervisningsministeriet har derfor besluttet at udsende orien-

teringsbreve med jævne mellemrum frem mod uddannelsens start i august 2019. 

Orienteringsbrevet skal give et indblik i den igangværende implementeringsproces 

og opnåede milepæle. Du kan få ’Nyt om FGU’ ved at tilmelde dig UVM’s nyhedsbrev. 

Hvis du vælger nyhedskategorien ”Uddannelser til unge”, vil du modtage ’Nyt om 

FGU’.

Orienteringsbrevet bliver også publiceret på www.uvm.dk/fgu

1. Nye bekendtgørelser på trapperne 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er i gang med at udarbejde to be-

kendtgørelser. Indholdsbekendtgørelsen vil bl.a. indeholde uddannelsens fagbilag 

og læreplaner. Fagbilag og læreplaner beskriver fagene og de faglige temaers mål, 

indhold, prøver og bedømmelseskriteriet m.v.. Institutionsbekendtgørelsen vil bl.a. 

indeholde regler om skoleydelse, kommunale bidrag, tilskud osv.. Bekendtgørelser-

ne forventes at blive sendt i høring i slutningen af januar.

2. Ny standardvedtægt for FGU-institutionerne
I december bekendtgjorde STUK en udvidelse af bestemmelserne om de beslutnin-

ger, som kræver et kvalificeret flertal i FGU institutionernes første bestyrelser. I den 

forbindelse varslede styrelsen også en ændring af de vedtægtsbestemmelser om 

kvalificerede beslutninger, som vil gælde for de bestyrelser, som følger efter FGU 

institutionernes første bestyrelser. Styrelsen har nu udstedt en ændringsbekendt-

gørelse, der ændrer i den standardvedtægt, som de første bestyrelser skal anvende 

som skabelon for fastsættelsen af vedtægten for institutionernes efterfølgende 

bestyrelser. Ændringsbekendtgørelsen ændrer § 7 i bekendtgørelse om visse mid-

Indhold

Introduktion til orienteringsbrevet

1. Nye bekendtgørelser på trapperne

2. Ny standardvedtægt for FGU-in-
stitutionerne 

3. 26 ud af 27 FGU-ledere er nu 
ansat 

4. Læringskonsulentteam til under-
støttelse af FGU-institutionerne

5. Vejledninger og pjecer under 
udarbejdelse

 



lertidige regler for institutioner for forberedende grund-

uddannelse. OBS. ændringsbekendtgørelsen indeholder 

den reviderede standardvedtægt, som bestyrelserne skal 

anvende og kan findes her:  

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206387

3. 26 ud af 27 FGU-ledere er nu ansat
Næsten alle FGU-institutionernes bestyrelser har nu ansat 

deres øverste leder. De nye ledere bliver ansvarlige for 

etablerings- og udviklingsprocessen, der skal gøre instituti-

onerne klar, til at byde eleverne velkommen i august 2019. 

Det bliver en spændende udviklingsopgave, der omfatter 

alt fra udvikling af FGU-institutionens strategi og målsæt-

ninger til etablering af FGU-institutionens daglige drift, læ-

rerkollegium, ledelse og administration samt sikre balance 

i institutionernes økonomi og bygningsdrift. Nedenfor kan 

du se navnene på de nye ledere af FGU-institutionerne: 

• FGU Vestegnen - Hanne Fischer

• FGU Bornholm - Cathie Westh

• FGU Vest - Thomas Rosenqvist

• FGU-institutionen i Gladsaxe m.fl. - Tina Jensen

• FGU-institutionen i Helsingør m.fl. - Lisbeth Lykke 

Harsvik

• FGU Midt-Vest - Thomas Dalgaard

• FGU Vendsyssel - Karen Marie Schytter

• FGU-institutionen i Holbæk m.fl. - Jørgen Ravnsbæk 

Andersen

• FGU-institutionen i Holstebro m.fl. - Charlotte  

Tipsmark

• FGU Sydøstjylland - Gitte Blaabjerg Jensen

• FGU-institutionen i Høje- Taastrup m.fl. - Søren Elnebo 

Lau

• FGU-institutionen i Kolding og Vejen - Brian Vittrup

• FGU Hovedstaden - Lone Hansen

• FGU-institutionen i Køge m.fl. - Tommy Sylvest

• FGU Lolland-Falster - Kathrine Grevelund Hejlskov

• FGU-institutionen i Mariagerfjord m.fl. - Kirsten Torp

• FGU Nordvest - Ann Hvid Skouboe 

• FGU-institutionen i Odense m.fl. - Gitte Lykkehus

• FGU Østjylland - Kim Kabat

• FGU-institutionen i Slagelse m.fl. - Gert Møller

• FGU Syd- og Midtfyn - Ene Wolfsberg

• FGU Sønderjylland - Bjarne Bonvang

• FGU-institutionen i Vejle m.fl. - Leif Rye Hauerslev

• FGU Midtjylland - Janne Mylin

• FGU Aalborg - Rikke Ørnberg

• FGU Aarhus - Claus Bentsen

4. Læringskonsulentteam til understøttelse af 
FGU-institutionerne 

I Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er det etableret et 

nyt team af læringskonsulenter til at understøtte FGU-insti-

tutionernes ledelser og medarbejdere i implementeringen 

og den løbende faglige udvikling af FGU. Frem til instituti-

onsstart vil der bl.a. blive afholdt et seminar for institutions-

lederne den 5.-6. februar 2019, netværksmøder for institu-

tionslederne, fyraftensmøder for medarbejdere i perioden 

marts-juni 2019, temadage for ledere og medarbejde samt 

besøg og sparring på de enkelte institutioner og skoler. 

 

5. Vejledninger og pjecer under udarbejdelse
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) arbejder på 

at udgive forskellige materialer og vejledninger, der skal 

udbrede kendskabet til FGU. Materialet indeholder bl.a. 

pjecer til de fagprofessionelle og til de unge om FGU´s for-

mål, opbygning, indhold mv.. Pjecerne forventes offentlig-

gjort i begyndelsen februar 2019. 

Herudover udgives 4 vejledningspjecer om henholdsvis 

målgruppevurdering, uddannelsesplanen, kontaktper-

sonordningen samt virksomhedspraktik til brug for den 

kommunale ungeindsats.

Vejledningspjecen om målgruppevurdering kan findes her: 

www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf19/190124-ko

m-godt-i-gang-med-maalgruppevurdering.pdf?la=da

Pjecen om uddannelsesplanen forventes offentliggjort i 

begyndelsen af marts, mens de to sidste pjecer om kon-

taktpersonordningen og virksomhedspraktik forventes 

offentliggjort i april.

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf19/190124-kom-godt-i-gang-med-maalgruppevurdering.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf19/190124-kom-godt-i-gang-med-maalgruppevurdering.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf19/190124-kom-godt-i-gang-med-maalgruppevurdering.pdf?la=da

