
KUI’s arbejde med FGU
Målgruppevurderinger og uddannelsesplaner 
Workshop 2 (Sammen om FGU 23. maj. 2022): 5 gode råd med inspiration fra 
praksis om målgruppevurderinger og uddannelsesplaner 



1) Baggrund 
2) Udfordringer og gode råd fra praksis: målgruppevurderinger, herunder 

støttegreb
3) (refleksionsspørgsmål)
4) Udfordringer og gode råd fra praksis: uddannelsesplaner 
5) (refleksionsspørgsmål)
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Program 



– Rapport: Målgruppen for FGU og den kommunale ungeindsats 
– En spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets KUI’ere
– Interviews 
– registerundersøgelse

– Supplerende interviews med KUI-ledere og KUI-medarbejdere

https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/inspiration-kommunale-ungeindsats-
maalgruppevurderinger-uddannelsesplaner

Baggrund for kataloget 
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https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/inspiration-kommunale-ungeindsats-maalgruppevurderinger-uddannelsesplaner


Fem gode råd fra praksis
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MÅLGRUPPEVURDERING

Prioriter den 
interne dialog 

mellem 
medarbejdere i 
KUI vedr. FGU 
og målgruppen 

for FGU 

Skab rammer for et 
tæt samarbejde 
mellem KUI og 

FGU med plads til 
drøftelser om 

målgruppen og 
FGU som nyt 

uddannelsestilbud 

Vær skarp på 
støttemuligheder, 
der kan gøre FGU 
relevant for flere 
unge, og benyt 

afsøgningsforløb, 
når der er tvivl 

Tal om 
uddannelses-
planen som 
værktøj til at 
understøtte 

gode FGU-forløb 
– både internt 
og med FGU

UDDANNELSESPLAN 

Etabler tydelige 
processer for 
opfølgning på 
uddannelses-

planen

1
2

3

4

5
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Målgruppevurderinger



Målgruppevurderinger  
Hvilke unge vil have glæde af FGU?
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UDFORDRINGER

Udfordrende 
skønselement

Hovedvejen, bivejene og 
tilkørselsramperne?

STU-FGU 

GODE RÅD FRA PRAKSIS
Drøftelser om målgruppen og FGU som nyt tilbud

• Fx kvartalsmæssige ledelsesmøder mellem KUI og FGU 
(målgruppen, intentionerne med FGU, syn på ungegruppens 
udfordringer og behov) 

• Fællesmøder mellem KUI og FGU, ledelse og medarbejdere 
(målgruppen, uddannelses- og forløbsplaner, 
informationsbehov)  luft i samarbejdet, forståelse for 
hinandens logikker og vilkår

• Faste dage for KUI-medarbejdere på FGU (styrker dialog & 
KUI’s kendskab til FGU)

53 %: 
målgruppe-

vurderingen sikrer 
i høj grad, at 

medarbejderne 
identificerer de 

rette unge til FGU
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Det gjorde en forskel, da vi gennemgik hele vores skoletilbud og 
sagde: ”Det vil vi på det her værksted, de får dansk og matematik i 
sådan et omfang,” og blev konkrete med, hvad vi ville. Men til at 
starte med stod vi med en ny organisering. Men jo skarpere vi er 
på, hvad vi tilbyder, jo nemmere er det også at målgruppevurdere. 
Hvis man svæver [ift. hvad skolen tilbyder og ”er”], så bliver det 
også sværere at målgruppevurdere. Vi har begge [KUI og FGU] 
taget fejl undervejs. Jo skarpere vi er på vores tilbud, desto bedre 
går målgruppevurderingen.
FGU-leder



Målgruppevurderinger  
Den koordinerede indsats og det fælles grundlag i KUI
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UDFORDRINGER

Går medarbejdere 
i KUI til opgave på 
fælles vis? 

GODE RÅD FRA PRAKSIS

• Intern dialog i KUI for at styrke den fælles forståelse for FGU 
(regler, rammer, målgruppevurderingspraksis)

• Fysisk placering af medarbejdere med forskellige arbejdsområder, 
dage hvor fx udd.vejledere er i jobcenter

• Sikre den tværgående koordinering ved indhentning af oplysninger 
på andre forvaltningsområder, række ud til kollegaer i andre 
afdelinger 

54 %: medarbejdere 
har i nogen grad et 

tilstrækkeligt 
fælles 

vidensgrundlag
(love, regler, krav 

etc.)

49 %: de, der 
arbejder med 

FGU har i nogen 
grad en fælles 
forståelse af 

hensigten med 
FGU



Målgruppevurderinger
Støtte og fleksibilitet for unge på ”kanten af målgruppen” 
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UDFORDRINGER

Har den unge de 
rette forudsætninger 
for at gennemføre og 
opleve progression?

GODE RÅD FRA PRAKSIS

• Afsøgningsforløb
• Kontaktpersonordning
• Nedsat tid 
• Debat om ”forforløb”, der kan forberede til 

FGU



Afsøgningsforløb kan rumme et uudnyttet 
potentiale 
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– Når KUI er usikker på, om FGU er det 
rette tilbud til en ung, kan der gøres brug 
af afsøgningsforløb. 

– Forløb ved FGU af op til to ugers 
varighed, som kan bidrage til en mere 
kvalificeret vurdering

31 % af 
kommunerne 

anvender 
afsøgningsforlø
b sjældent (27 %) 
eller aldrig (4 %)



Stor spredning ift. brug af kontaktpersonordning 
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• Formål: Én gennemgående kontaktperson, 
som kan støtte den unge i at realisere 
uddannelsesplanen og sikre en 
sammenhængende støtte på tværs af 
myndighedsområder og i overgange 

• Gode erfaringer med at kontaktpersoner gør 
en forskel ift. fastholdelse 

37 %: 0-20 % af 
eleverne har en 

kontaktperson. 10 
% anvender 

ordningen til mere 
end 40 % af 

eleverne

De har et meget lavt fremmøde, og i virkeligheden er 
det den gruppe, hvor man tænker, hvordan filan skal 
det lykkes for dem. (…) Så mødes vi med dem to 
gange om ugen i starten. Nogle af dem mødes vi 
ikke med, men har en telefonsamtale tre gange om 
ugen. Så sidder man derhjemme som ung og har 
nogle mønstre, der handler om, at lige så snart jeg 
møder modstand, så forsvinder jeg. (…) Så er det 
godt at have en kontaktperson man kan ringe til 
mandag morgen og sige, ”skal jeg ikke bare tage 
over på den der fucking erhvervsskole?”. Så får man 
en, der interesserer sig for en, og som siger, det er 
nok ikke verdens bedste idé. Det gør, at man bliver 
fastholdt.
KUI-medarbejder 



Nedsat tid 
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– Et fastholdelsesgreb, skal godkende af 
kommunen 

– Hvis en elev ikke magter at være på fuld 
tid på grund af fx en 
funktionsnedsættelse, kronisk sygdom, 
psykisk sårbarhed eller 
misbrugsbehandling, har kommunerne 
mulighed for at godkende, at en elev kan 
være på nedsat tid i FGU

33 % af 
kommunerne gør 
sjældent brug af 
nedsat tid, 64 % 
gør af og til brug 

deraf



Refleksionsspørgsmål 
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• Målgruppen. Har vi i KUI og FGU grundlæggende en fælles forståelse af, hvem der er i 
målgruppen for FGU?

• Kendskab til FGU. Har vi i KUI tilstrækkelig indsigt i, hvad FGU kan tilbyde?
• Kendskab til KUI. Har FGU tilstrækkelig indsigt i KUI’s rammer og arbejdsbetingelser –

og omvendt?
• Afsøgningsforløb. Er vi i KUI og FGU enige om tilgangen til og samarbejdet omkring 

afsøgningsforløb?
• Støtte. Hvad kan vi gøre for bedre at understøtte unge med særlige behov på FGU? 

Hvilke perspektiver og erfaringer kan FGU bidrage med, når det gælder KUI’s
prioriteringer ift. støttegreb som fx kontaktpersonordningen og brug af nedsat tid?



14

Uddannelsesplaner 



Uddannelsesplaner
Realistiske planer med de rette informationer? 
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UDFORDRINGER

Realistiske uddannelsesplaner?
Syn på tidsrammen 
 Opfattelse af FGU som tilbud

De rette informationer?
 Uklare mål 
 Adgang til information 

GODE RÅD FRA PRAKSIS

• Dialog om balancen mellem ambitioner og realisme, 
forventningsafstemning om brug af forlængelser 

• Uddannelsesplanen som et fælles værktøj (øje for 
informationsbehov, væsentlige afsnit, måltyper etc.)

17 %: FGU og 
KUI har i mindre 
grad en fælles 

opfattelse af, hvad 
der er en realistisk 
uddannelsesplan
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Lav praktisk har vi taget et eksempel på en uddannelsesplan op –
kunne de (FGU) tænke sig nogle nye afsnit? Godt. Vi snakker 
emnerne i uddannelsesplanen – personlige udfordringer, hvordan 
beskriver man det? Det gav nogle fine ping-pong-snakke. 
Tilbagemeldingen fra FGU er ret entydigt, at de føler sig enormt 
hørt, ift. hvad de har brug for i en uddannelsesplan, og ift. at vi har 
justeret på uddannelsesplanen bagefter på baggrund af deres 
ønsker. Det er blevet et fælles værktøj. Nu er der ejerskab på begge 
sider.  
KUI-leder



Uddannelsesplaner 
Opfølgning

17

UDFORDRINGER

Opfølgning med 
uddannelsesplanen undervejs 

Føling med den unge 
 Informationsflow fra FGU til 
KUI (proaktiv videndeling)

GODE RÅD FRA PRAKSIS

• Klare aftaler omkring hvornår og hvordan der 
skal følges op (forventningsafstemning om 
inddragelse)

• Faste opfølgningsmøder fx hvert halve år vedr. 
udvalg af unge (systematisk dialog om fx mål og 
behov for justeringer)– understøtter løbende 
drøftelse af målgruppen og tilbuddet 

25 % oplever i 
mindre grad at 
få information 

nok om de 
unge undervejs 

på FGU  
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De første to år havde vi opfølgningsmøder hver 3. måned, nu 
halvårligt, for at være tætte fx ift. hvordan sikrer vi, at der er den 
samme optik ift. synet på de unge, og hvad der skal til (…)  
Vejlederne (i KUI) synes møderne er gode, de er interesserede i at 
være sikre på, at der sker det, der skal ske, og de vil gerne justere 
det der skal justeres. Det er afgørende. Det er desuden en fordel, at 
den unge oplever, at der er nogle der interessere sig for dem
FGU-leder



Refleksionsspørgsmål 
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– Opfølgning på uddannelsesplaner. Hvordan fungerer opfølgning på de unges 
uddannelsesplaner? Oplever KUI at få rettidig og tilstrækkelig information om de unge, 
mens de går på FGU?  

– Systematisk eller strategisk opfølgning. Er vi enige om, hvem der gør hvad hvornår? 
Orienterer medarbejdere på FGU systematisk KUI-medarbejdere om alle unge eller 
primært efter behov, fx i forbindelse med håndtering af fravær eller særlig svære sager?

– Løbende dialog. Hvilke tiltag kan vi i KUI og FGU gøre for at understøtte den løbende 
dialog mellem KUI og FGU? Har vi fx behov for en ny mødestruktur, procesbeskrivelser 
eller at ændre på vores organisering?
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