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4220 Korsør 

Tilskud fra ansøgningspuljen til udvikling af praksisbaseret FGU-

undervisning på agu (bevillingsbrev)  

 

FGU Syd- og Vestsjælland har fremsendt en ansøgning om tilskud fra pul-

jen til udvikling af praksisbaseret FGU-undervisning på agu. 

 

 

Projektnummer: 142837 

Projektets titel: Café FGU: Flere Glade Unge – Som Vil! 

Pulje: FGU7971 Praksis FGU-undervisning på AGU 

Projektansvarlig: FGU Syd- og Vestsjælland 

Kontaktperson:  Michael Bjergsø 

E-post: fgu@fgusv.dk 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har behandlet ansøgningen og med-

deler hermed, at ansøgningen er imødekommet med et tilsagn om tilskud 

på: 

kr. 75.000,00 

 

Udgiften afholdes på finanslovens § 20.89.01.59. Forsøg og udvikling mv. i for-

bindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning. 

 

Formål 

FGU skal bl.a. være kendetegnet af en praksisbaseret, helhedsorienteret og 

inkluderende didaktik. Der er fx en påkrævet praksisdimension i alle almene 

fag. Det fremgår således af alle læreplaner, at arbejdsformerne i de almene 

fag skal bestå af ca. 2/3 teoretisk undervisning og ca. 1/3 praksis. Teori og 

praksis skal i videst muligt omfang integreres. Den praksisbaserede under-

visning skal styrke FGU-elevernes motivation for læring, samt deres viden, 

færdigheder og kompetencer i forhold til de faglige mål i de enkelte fag.  
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Formålet med ansøgningspuljen til udvikling af praksisbaseret FGU-undervisning på 

agu er at:   

• støtte udvikling af praksisbaserede undervisningsforløb til agu-

sporet, som lever op til FGU's læreplaner og didaktiske principper. 

• give lærerne erfaringer med samarbejde om at forberede og afprøve 

praksisbaserede undervisningsforløb. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget i alt 20 ansøgninger, 

hvor der samlet er blevet ansøgt om 1,5 mio. kr.  

 

Ud af de indkomne ansøgninger vurderes det, at alle projekter imødekom-

mer puljekriterierne. Alle ansøgninger er derfor imødekommet med et til-

skud fra puljen. 

 

I behandlingen af de indkomne ansøgninger har styrelsen lagt vægt på, om 

ansøgningerne samlet set lever op til de krav, som er angivet i Vejledning om 

pulje til udvikling af praksisbaseret FGU-undervisning på agu. Der er lagt særligt 

vægt på, at der er sammenhæng mellem projektet og puljens formål, at an-

søgningen indeholder en tydelig beskrivelse af det praksisbaserede under-

visningsforløb, som FGU-institutionen ønsker at udvikle og afprøve, her-

under af den praksis, der forventes at være omdrejningspunktet for tilrette-

læggelsen af undervisningsforløbet. Derudover er det vægtet positivt, at 

ansøgningen indeholder en klar beskrivelse af projektets organisering, her-

under at der deltager flere lærere i projektet, og at den pædagogisk ledelse 

understøtter projektet. Endeligt er det vægtet, at ansøgningen beskriver 

hvordan FGU-institutionen forventer at bidrage til formidling af undervis-

ningsforløbet og erfaringer derfra til andre lærere/FGU-institutioner efter 

afslutning af projektet, samt at projektet demonstrerer en realistisk tids- og 

procesplan.  

 

Vurdering af ansøgning 

Det er styrelsens vurdering, at den indsendte ansøgning samt budgettet er 

udformet i overensstemmelse med krav hertil jf. Vejledning om pulje til udvik-

ling af praksisbaseret FGU-undervisning på agu. Ansøgningen vurderes at give et 

godt grundlag for det videre arbejde med at udvikle, afprøve og formidle et 

praksisbaseret undervisningsforløb. 

 

Vilkår for tilskuddet 

Tilsagnet om tilskuddet forudsætter, at tilskuddet anvendes i overensstem-

melse med de senest godkendte versioner af projektbeskrivelse og budget, 

samt Vejledning om pulje til udvikling af praksisbaseret FGU-undervisning på agu og 

vilkårene i dette brev. 
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Følgende rammer for projektet skal overholdes: 

• Den indholdsmæssige del af projektet forudsættes afsluttet senest 31. 

oktober 2021. 

• Projektet skal understøtte puljens formål om at:  

o støtte udvikling af praksisbaserede undervisningsforløb til agu-

sporet, som lever op til FGU's læreplaner og didaktiske principper   

o give lærerne erfaringer med samarbejde om at forberede og afprøve 

praksisbaserede undervisningsforløb.  

• Beskrivelsen af undervisningsforløbet, som udvikles og afprøves i pro-
jektet, skal ske i skabelonen til aktiviteter eller forløb på emu.dk (FGU), som er 
vedlagt dette brev. Beskrivelsen skal være afleveret til STUK ved projek-
tets afslutning og senest den 31. oktober 2021. 

• Undervisningsforløbet skal stilles frit til rådighed for Børne- og Under-
visningsministeriet med tilhørende styrelser, andre FGU-institutioner 
mv., jf. afsnit Offentliggørelse af materialer mv. og ophavsret i dette brev. 

• FGU-institutionen skal være indforstået med at medvirke med mundtlig 

formidling af projektets resultater evt. på et eller flere seminarer efter af-

tale med STUK og skal efter projektets afslutning ligeledes stille sig til 

rådighed med sparring mm. for andre FGU-institutioner.  

• Det praksisbaserede undervisningsforløb, som udvikles og afprøves i 
projektet, skal være i overensstemmelse med læreplanerne i de enkelte 
fag, herunder skal det være rettet tydeligt mod de faglige mål i de ind-
dragede fag. 

• Det praksisbaserede undervisningsforløb skal være målrettet agu. Forlø-
bet må også gerne kunne bruges i pgu, i det omfang, det er muligt. 

• Det praksisbaserede undervisningsforløb, som udvikles og afprøves i 
projektet, skal være tværfagligt og inddrage min. 3 og maks. 5 fag, samt 
evt. et fagligt tema. 

• Det praksisbaserede undervisningsforløb skal udvikles og afprøves i et 
samarbejde, der involverer flere lærere samt pædagogisk ledelse. 

• Min. én og maks. tre af projektets centrale medarbejdere skal deltage i 
hhv. opstarts-, midtvejs- og afslutningsseminaret, som arrangeres af 
STUK. Der vil snarest blive udsendt en særskilt mail vedrørende op-
startsseminaret, som afholdes i december. 

 

Manglende overholdelse af tilskudsbetingelserne kan medføre bortfald af 

tilsagnet om tilskud eller krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud til 

styrelsen. 

 

Udbetaling 

Tilskuddet udbetales i følgende rater: 

Rate Tidspunkt Beløb/ kr. 

1.  Snarest muligt. 60.000,00 

Slutrate Når den afsluttende afrapportering er gennemgået og accepteret, jf. dog 15.000,00 
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afsnittet ”Uforbrugte midler” i dette brev. 

  

Ændringer i projektet 

Såfremt der ønskes ændringer i projektbeskrivelsen eller budgettet, skal så-

danne forelægges styrelsen til godkendelse, inden ændringerne igangsættes, 

da tilsagnet om tilskuddet ellers vil kunne bortfalde. 

 

Hvis seminarerne ved STUK mv., som afholdes i projektperioden, eventuelt 

omlægges fra fysisk fremmøde til virtuelt, således at rejseudgifter ikke læn-

gere vil være aktuelle, kan budgetterede midler til disse anvendes i stedet til 

andre udgiftsposter, som er angivet i det godkende budget. I sådan et tilfæl-

de skal styrelsen undtagelsesvis ikke orienteres om eller godkende omdispo-

neringen i budgettet. Ved aflæggelse af regnskabet for projektet skal FGU-

institutionen sørge for, at den eventuelle omdisponering angives i bemærk-

ninger til regnskabet, hvori der redegøres for afvigelsen mellem budgettere-

de og forbrugte midler. 
 

Afrapportering 

FGU-institutionen skal fremsende følgende til styrelsen: 

 

Beskrivelse af undervisningsforløb 

Beskrivelsen af undervisningsforløbet skal fremsendes i styrelsens skabelon til 

aktiviteter eller forløb på emu.dk (FGU). Skabelonen er vedlagt og kan også fin-

des i tilknytning til puljesiden under puljeoversigten på ministeriets hjemme-

side: www.uvm.dk/puljer. 

 

Rapport  

Den afsluttende rapport skal forholde sig til den projektbeskrivelse, som 

styrelsen har godkendt og omhandle projektets gennemførelse og erfarin-

gerne herfra. Rapporten skal som minimum indeholde en kort beskrivelse 

af: 

• Erfaringer med organisering af lærernes og ledelsens arbejde med 

forløbet. 

• Erfaring fra afprøvningen af forløbet med eleverne.  

• Andre erfaringer fra forløbet. 

 

Rapporten skal udarbejdes ved brug af styrelsens skabelon Rapportskabelon: 

Pulje til udvikling af praksisbaseret FGU-undervisning på agu. Rapportskabelonen 

er vedlagt og kan også findes i tilknytning til puljesiden under puljeoversig-

ten på ministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/puljer. 

 

 

 

http://www.uvm.dk/puljer
http://www.uvm.dk/puljer
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Regnskab   

Afsluttende regnskab aflægges efter reglerne i bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 

2020 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Under-

visningsministeriets puljemidler mv. (puljebekendtgørelsen).  

Regnskabet skal: 

• Omfatte hele det tilskudsudløsende projekt. 

• Omfatte såvel styrelsens tilskud til projektet som FGU-

institutionens egenfinansiering og eventuelle tilskud m.v. fra anden 

side. 

• Underskrives af ledelsen og ledsages af en ledelseserklæring.  

• Være sammenligneligt med det seneste godkendte budget for pro-

jektet og indeholde en kort redegørelse for eventuelle afvigelser mel-

lem budget og regnskab. 

 

Ved aflæggelse af regnskabet skal styrelsens regnskabs- og budgetskema 

anvendes. Der godkendes ikke andre formater for regnskabet. FGU-

institutionen skal anvende samme skema, som blev anvendt ved senest god-

kendte budget. Skemaet kan også findes i tilknytning til puljesiden under 

puljeoversigten på ministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/puljer.  

 

Revisorerklæring og revisionsprotokol 

Tilskuddet er omfattet af § 14 i puljebekendtgørelsen. Der stilles ikke krav 

om revision af regnskabet.  

 

Bilag til regnskab 

Der skal ikke vedlægges bilag til regnskabet. Regnskabsmaterialet skal dog 

kunne stilles til rådighed, hvis styrelsen beder om det. Regnskabsmaterialet 

skal opbevares af FGU-institutionen i fem år fra udgangen af det regn-

skabsår, materialet vedrører.  

 

Uforbrugte midler 

Gennemføres projektet med en lavere samlet udgift end forudsat ved det 

seneste af styrelsen godkendte budget, nedsættes styrelsens tilskud, således 

at det procentvise forhold mellem styrelsens tilskud og den eventuelle øvri-

ge finansiering fastholdes.  

 

Eventuelle uforbrugte dele af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. I til-

fælde, hvor FGU-institutionen ikke indsender beskrivelsen af undervis-

ningsforløbet, rapport og regnskab som beskrevet ovenfor, eller hvor be-

skrivelsen af undervisningsforløbet, rapporten og regnskabet ikke godtgør, 

at tilskuddet er anvendt som forudsat under vilkårene for tilskud i dette 

brev, skal tilskuddet tilbagebetales helt eller delvist. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212453
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212453
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212453
http://www.uvm.dk/puljer


  6   

Offentliggørelse af materialer mv. og ophavsret  

Det er en forudsætning for tilskuddet, at undervisningsforløbet der udvikles 

i forbindelse med projektet, skal stilles frit til rådighed for Børne- og Un-

dervisningsministeriet med tilhørende styrelser, andre FGU-institutioner 

mv. Undervisningsforløbet vil blive formidlet af STUK (fx via emu.dk eller 

lignende), så alle FGU-institutioner kan få udbytte af det udviklede under-

visningsforløb. 

 

Det er FGU-institutionens ansvar, at det udviklede undervisningsforløb ikke 

krænker tredjemands ophavsrettigheder, og at persondatalovgivningen efter-

leves. 

 

Frister  

• Beskrivelse af undervisningsforløb fremsendes senest 31. oktober 

2021. 

• Rapport, regnskab og ledelseserklæring skal fremsendes senest 31. 

januar 2022.  

 

Henvendelser om tilskuddet 

Alle henvendelser til styrelsen om tilskuddet, herunder fremsendelse af be-

skrivelse af undervisningsforløb, rapport, underskrevet regnskab og ledel-

seserklæring skal ske til puljefou@uvm.dk. Projektnummer og projekttitel 

skal angives i e-mailens emnefelt.  

 

Regnskabet (den udfyldte skabelon) skal endvidere fremsendes som excel-

fil.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Malene Baag 

Center for Institutionsdrift og Administration 

Assistent 

Direkte tlf: +45 33 95 48 37 

Malene.Baag@stukuvm.dk 

 

 

Bilag: 

• Vejledning om pulje til udvikling af praksisbaseret FGU-undervisning 

på agu. 

• Skabelon til aktiviteter eller forløb på emu.dk (FGU). 

• Rapportskabelon: Pulje til udvikling af praksisbaseret FGU-

undervisning på agu. 

mailto:puljefou@uvm.dk

