
Målgruppen for FGU og den kommunale 
ungeindsats

Evaluering og følgeforskningsprogrammet for FGU – første rapport



Dagens program
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Del 1

Kort baggrund

Karakteristik af elever på FGU

Kortlægning af kommunernes 
målgruppevurderingsandele

Status og udfordringer i KUI’s arbejde 
med målgruppevurdering 

Del 2

Organisering af KUI

Samarbejde med FGU

Status på og udfordringer i arbejdet 
med uddannelsesplaner

Status på og udfordringer i arbejdet 
med egu
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Baggrund for resultaterne

(2021): Målgruppevurdering og den kommunale ungeindsatsRAPPORT 1

(2022): Arbejdet med FGU på institutioner og skolerRAPPORT 2

(2023): Målopfyldelse ift. retningsgivende mål og intentioner med FGURAPPORT 3

*

* • Registerbaseret karakteristik af FGU-elever

• Interview i fem case-kommuner (KUI-Ledere, KUI-medarbejdere, ledere for FGU)

• Spørgeskemaundersøgelse (Repræsentanter for KUI med ansvar for FGU)R
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Hvad 
kendetegner 
elever på FGU?
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FGU-elever og gruppen af unge uden uddannelse og job 1/2
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FGU-elever og gruppen af unge uden uddannelse og job 2/2
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Vi har en blandet landhandel, misbrug, salg af hash. Vi har den kriminelle del 
med og samarbejder med SSP og politi. Og så har vi helt til dem, der burde gå 
på STU. Og så dansk som andetsprogs-eleverne, de uafklarede og de som er 
faldet ud af 2. g. 

FGU-leder

Det, der kendetegner gruppen, det er udeblivelse af håb og drømme for 
fremtiden […]. De mangler ambitioner, rollemodeller og en tro på, at deres liv 
også kan lykkes. De mangler en tro på, at hvis de henvender sig til de offentlige 
myndigheder, så er der også nogle rare mennesker, som handler på deres vegne, 
og som ønsker, at det skal gå dem godt. 

KUI-leder



Kortlægning af målgruppevurderingsandele
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ALLE UNGE (16-24 ÅR)

UNGE (16-24 ÅR) UDEN UDDANNELSE OG JOB

?
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Elevtilgangen til FGU
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Kortlægning af målgruppevurderingsandele
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ALLE UNGE (16-24 ÅR)

UNGE (16-24 ÅR) UDEN UDDANNELSE OG JOB

FGU (CA. 16 %)FGU (ca. 16 %) FGU ( ≈ 16 %)
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Kommunale målgruppevurderingsandele 



Mønstre?
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– Tendens til lavere 
målgruppevurderingsandele i 
kommuner omkring de store byer

– Kommuner, der har store 
målgruppevurderingsandele til FGU 
henviser og så stor andel til STU

– Kommuner, der har en høj 
målgruppe-vurderingsandel, har et 
mere positivt syn på FGU og på 
samarbejdet med FGU  



Målgruppevurderingsandel og synet på FGU
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Høj målgruppevurderingsandel Lav målgruppevurderingsandel

”FGU er i høj grad et godt tilbud til 
målgruppen alt i alt”

”FGU er i høj grad et godt tilbud til unge 
i den fagligt svage ende af målgruppen”

”Samarbejdet med FGU er i høj grad 
velfungerende”

33%

79%

38%

3%

39%

12%



Arbejdet med målgruppevurdering
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Målgruppevurderingen…
sikrer, at medarbejderne 
identificerer de rette unge til FGU

I høj grad: 53 %
I nogen grad: 42 %
I mindre grad: 5 %

Hvilke unge passer til 
FGU?

Det udfordrende 
skønselement



Arbejdet med målgruppevurdering
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Målgruppevurderingen…
giver de relevante medarbejdere 
tilstrækkelig indsigt i den unges 
situation og forudsætninger til at 
vurdere, om FGU er det rette tilbud

I høj grad: 39 %
I nogen grad: 51 %
I mindre grad: 10 %

Hvilke unge passer til 
FGU?

Indsigt i den unges 
forudsætninger og situation

KUI-medarbejderens
orientering mod uddannelse

Kendskab til FGU’s tilbud



Der er elever på FGU, som det er svært at rumme/løfte
Unge på ”kanten af målgruppen” kan være særligt svære at 
målgruppevurdere 
• Stort spænd mellem STU og FGU
• Når unge får andre tilbud end FGU, handler det oftest om 

utilstrækkelige sociale eller personlige forudsætninger
• Top 3 alternativer: STU, praktikforløb, egne kommunale tilbud
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Hvem hører til på FGU og hvad er 
alternativerne?
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Vi har det lidt sådan med FGU, at de stort set skal rumme alle 
dem, som ikke kan andet, medmindre de er så udfordrede, at 
de skal til STU. Der er et hul. Der er et stort gab mellem dem, 
som ikke kan rummes i FGU, og den målgruppe, der hører til 
STU. I UU-afdelingen synes vi, at vi mangler tilbud.
KUI-medarbejder



Klargøring til FGU i form af fx ”forforløb” 
Øget støtte og fleksibilitet undervejs på FGU
+ rammerne for selve FGU-forløbet fx uddannelseslængde

18

Hvad kan KUI gøre for, at FGU bliver relevant 
for flere unge ”på kanten” af målgruppen?



Forberedende tilbud til FGU
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Nogle kommuner har gode erfaringer 
med tilbud, der forbereder til FGU
Andre efterspørger muligheden for 
”tilkørselsramper”
Dilemma: I overensstemmelse med 
intentionen?



Støtte og fleksibilitet på FGU
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Kontaktpersonordningen
Stor forskel på, hvordan 
kommunerne bruger ordningen
Stor forskel på prioritering fx 
antal årsværk afsat hertil
Kan bidrage til at fastholde 
eleven på FGU og understøtte 
en sammenhængende indsats

Nedsat tid
Nedsat tid bruges ”af og til”  (64 
%) eller ”sjældent” (33 %)
Nedsat tid anvendes fortrinsvis, 
når helt særlige og 
tidsbegrænsede forhold gør sig 
gældende
Kan bruges som 
”træningsbane” til nogle unge
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Eksempel på anden form for støtte fra KUI

Vi har en særlig opmærksomhed på de ”sent ankomne”. Altså 
dem, der ikke har dansksproglige kundskaber nok. Der har vi 
helt fra starten drøftet med FGU. Og vi har også haft svært 
ved at se det i lovgivningen. Hvor rummelige skal FGU være 
for den del? Det aftalte vi med FGU helt fra starten, at dem 
vil vi gerne understøtte på en eller anden måde. […] Så ender 
det med, at vi går ind og medfinansierer nogle ekstra forløb 
på det her sproglige.



Del 2
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1. Organisering af KUI og samarbejdet mellem KUI og FGU 
2. Arbejdet med uddannelsesplaner
3. EGU 
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Samarbejde mellem KUI og FGU

Overordnet oplevelse af, 
at samarbejdet er 

velfungerende

98 % oplever, at 
samarbejdet i høj (63 %) 

eller nogen grad (35 %) er 
velfungerende
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Jeg synes, vi har et fantastisk samarbejde med FGU omkring det (at 
understøtte udviklingen af FGU). De er åbne, omkring de bump der er, 
og vi har en opgave i hele tiden at sørge for, at det ikke bliver til 
historier  (…) Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at undgå det der med, at 
det er dem og os. 

Vi er sammen om at løse den her opgave. (…) Men i erkendelse af, at 
der er bump, og der er mange bump. Og det er lige fra, at FGU smider 
en elev ud eller håndterer noget forkert, eller vi ikke får skrevet den 
rigtige målgruppevurdering eller får lavet den rigtige overlevering.
KUI-leder
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Organisering af KUI

Mere eller mindre omfattende organisatoriske ændringer i næsten alle kommuner, men 
der er ikke én model, der dominerer – og ikke en, der aktuelt ser mere hensigtsmæssig ud 

Medarbejdere fra forskellige 
afdelinger/forvaltninger 

mødes efter behov. Den 
afdeling, hvor den unge har 

en sag, har ansvar for at sikre 
en sammenhængende 

indsats 
. 

Teams arbejder med en 
bestemt målgruppe af unge, 
og repræsentanter for hver 
afdeling mødes, typisk med 

faste intervaller. Den afdeling, 
som den unge har en sag 

hos, er ansvarlige for at sikre 
en sammenhængende 

indsats 

Medarbejdere med forskellige 
kompetencer er samlet i et 
særligt team/enhed, der har 
til opgave at samarbejde om 

en sammenhængende 
ungeindsats.

36 %: Tværfaglige 
netværksmøder

27 %: Tværgående teams 30 %: Samlet 
organisering på tværs



Velfungerende samarbejder hænger sammen 
med organiseringer, der sikrer…
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Klare rammer for samarbejdet 
mellem KUI og FGU

Et godt informationsflow fra 
FGU til de relevante 
medarbejdere i KUI 

En opfattelse af, at opgaven med 
FGU er et fælles anliggende



Arbejdet med uddannelsesplaner 
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UDDANNELSESPLAN

Sætter mål og rammer 
for FGU’s opgave

Skal udgøre et 
godt afsæt for 
forløbsplanen

Uddannelsesplaner fungerer 
godt som redskab til at udarbejde 

uddannelsesforløb

I høj grad: 46 %
I nogen grad: 52 %
I mindre grad: 2 %
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Uddannelsesplaner – tre nedslag

17 %: FGU og 
KUI er i mindre 
grad enige om, 
hvad der er en 

realistisk 
uddannelsesplan

27 % 
Gør brug af 

tommelfingerregler 
ift. forløbslængder 
– af disse er der 23 
% der har 6 mdr. 

Som udgangspunkt

25 % af 
kommunerne 

oplever i mindre 
grad at få 

information nok 
om de unge 

undervejs på FGU  
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FGU har et ønske om, at det ville være godt, hvis de 
unge i udgangspunkt gik der i to år, men vi er en 
politisk styret organisation, der går efter, at de er der 
så kort tid som mulig, vi er ambitiøse ift. de unge.
KUI-LEDER



Oplevelse af, at EGU-sporet ikke 
fungerer efter hensigten 
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• Færre elever påbegynder EGU end forventet
• EGU vælges fra, selvom det opleves som 

relevant
• Udfordringer (gamle og nye)

48 %: oplever 
altid eller ofte at 
relevante unge 

starter på et 
andet spor end 

EGU



Årsager til at relevante unge starter på et andet spor end egu 
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Blandt de kommuner, der altid, ofte eller af og til oplever, at relevante unge starter 
på et andet spor end egu peger…

70 % på udfordringer med rammer og regler for egu

• Tid 
• Rammer for erhvervstræning 
• Elevløn 
• Ansvarsfordeling 

63 % på mangel på praktikpladser



Tak for opmærksomheden
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