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FGU+ 
Et nyt tilbud på FGU Syd- og Vestsjælland 

 

Baggrund 
På Forberedende grunduddannelse (FGU) er vi rigtig gode til at lave individuelle forløb, der bringer den unge 

videre i uddannelse eller arbejde! Det lykkes vi med for en bred gruppe af unge. Men der er i dag en gruppe 

af unge, som ikke målgruppevurderes til FGU. Det er generelt unge, der ligger i en gråzone til FGU/STU, og 

hvor kommunen vurderer, at de ikke kan rummes inden for FGU’s almindelige ramme. Der er også en gruppe 

unge, som er målgruppevurderet til FGU, men hvor vi kan se, at de har brug for en tættere støtte og et mere 

håndholdt forløb, for at kunne lykkes. På FGU Syd- og Vestsjælland (FGUSV), vil vi derfor nu tilbyde et forløb 

til denne gruppe: FGU+. Baggrunden for FGU+ er, at vi ønsker at etablere et tilbud, hvor vi med en tæt og 

målrettet indsats, kan bringe disse unge positivt videre i uddannelse eller beskæftigelse. Tilbuddet placeres 

på vores afdeling FGU Slagelse, og er under udvikling i samarbejde med  den kommunale ungeindsats i 

Slagelse. 

 

Målgruppen for FGU+ 
FGU+ er et tilbud til de unge, som har behov for støtte og tiltag i et omfang som det ordinære FGU-tilbud 

ikke kan imødekomme. Det er unge, der ved den rette indsats og i den rette kontekst, har mulighed for at 

komme tættere på arbejdsmarkedet og/eller videre uddannelse. De unge er forskellige og kan have 

forskellige baggrunde og udfordringer. Det er fx den unge med specialklassebaggrund, som vurderes at være 

i gråzonen mellem FGU og STU, og som har behov for at vi arbejder tæt, intensivt og metodisk med sociale 

kompetencer. Eller det er den unge, der har gået på STU, og som har behov for en særlig indsats for at 

komme tættere på beskæftigelse eller uddannelse. Og endelig kan det være den unge, som allerede går på 

FGU, men hvor vi efter at have arbejdet med eleven kan se, at der er behov for en tættere indsats for at 

komme nærmere uddannelse eller arbejde.  

Om diagnoser ift. målgruppen 
Der vil uden tvivl være unge med diagnoser, for hvem FGU+ kan være det rette tilbud. Vores afsæt og tilgang 

er dog ikke diagnosespecifikt. Vi arbejder med den unges adfærd – herunder de særlige adfærdsmønstre og 

udfordringer, der gør sig gældende for de forskellige diagnoser. Og vi arbejder med fokus på den unges 

udviklingsmuligheder ift. at lære at begå sig, både i det daglige (fx at kunne tage bussen selv) og mhp. 

uddannelse eller beskæftigelse. 

Optag på FGU+ 
Vi lægger op til at optag som FGU+ elev sker i et tæt samarbejde mellem KUI og FGUSV, gerne i form af et 

optagelsesforum el. visitationsudvalg. Formålet skal være, at vi sammen udvikler et præcist blik for 

elevgruppen på FGU+, herunder snitflader til det ordinære FGU samt STU. 
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Hvordan arbejder vi på FGUSV 
FGU+ er et nyt tilbud på FGUSV, og som sådan er det et FGU-forløb. Vi arbejder derfor på det samme 

grundlag, som vi gør i vores brede tilbud. Det betyder bl.a., at vi:  

✓ Arbejder på grundlag af en uddannelsesplan, som er udarbejdet af kommunen 

✓ Arbejder med individuelle forløb 

✓ Har stort fokus på fællesskab – eleven bliver en del af et fast hold 

✓ Arbejder målorienteret med faglig, personlig og social læring og progression 

✓ Har løbende optag, men med stort fokus på tryg og rolig onboarding ind i skole og fællesskaber 

✓ Arbejder med praktisk værkstedsbaseret undervisning 

✓ Tilbyder alle elever dansk og matematik på et niveau, der passer til den enkelte (bl.a. med afsæt i 

screening ved forløbsopstart) 

✓ Arbejder med et inkluderende læringsmiljø, herunder ordblindevenligt miljø 

✓ Arbejder aktivt med arbejdsmarkedet, bl.a. gennem praktikker (erhvervstræning og mulighed for 

EGU) 

 

Det særlige ved FGU+ 
Når vi etablerer FGU+ er det ud fra vores fælles erfaring, at der er en del unge, som har brug for et ekstra 

udover den ramme, vi generelt kan tilbyde. Der skal så at sige et ekstra kit til, for at binde deres forløb 

sammen, så de udvikler sig positivt i retning af beskæftigelse eller uddannelse. Dette ekstra på FGU+ er: 

Tættere støtte: På FGU+ er der flere medarbejderressourcer omkring den enkelte elev. Det betyder, at vi er 

tættere på elevens forløb, og at vi derved kan understøtte den positive udvikling, også når det er små skridt. 

Det gælder både personligt, socialt og fagligt.  

Tryghed og fællesskab på FGU+ hold: Eleverne på FGU+ har deres eget holdfællesskab med en 

kontaktperson tilknyttet. Det danner en tryg base, også når eleverne er ude på værksteder, hvor de er 

sammen med andre FGU-elever. Og det er et trygt rum for fælles udvikling og læring i særlige fag og temaer, 

bl.a. om personlig udvikling og selvværd. 

Særlige indsatser og metoder: På FGU+ kan vi arbejde systematisk med særlige indsatser og metoder, der 

imødekommer elevgruppens behov. Det er fx PAS (misbrugsforebyggelse) samt VR som metode til at arbejde 

med psykiske problemstillinger (særligt angst). 

Tættere samarbejde med KUI: KUI inviteres med ind i hvert forløb. Konkret som deltagelse i 

forløbsplanssamtaler, men også i form af tæt inddragelse undervejs i forløbet, således at vi med de 

kompetencer vi hver især har, sammen understøtter elevens progression og udvikling på FGU+. 

Særlige indsatser omkring afklaring og ressourceforløb: For de elever på FGU+, der ikke går videre i job eller 

uddannelse, er job- eller ressourceafklaring en integreret del af FGU+-forløbet. Det vil ske i samarbejde med 

KUI, således at vores processer, dokumentation etc. lever op til lovgivningens krav og kan anvendes i den 

unges videre forløb i kommunen.   
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Et sundt og trygt skolemiljø 
På FGU Slagelse har vi fantastiske rammer, også for vores FGU+ elever. Vores placering lidt uden for Slagelse 

by samt vores størrelse er ideel, fordi det giver et overskueligt og trygt skolemiljø. Vi har gode 

undervisningsfaciliteter og herunder værkstedsfaciliteter (køkken, gartneri, sundhed & omsorg samt byg, 

bolig og anlæg). Og vi har en sportshal og gode udearealer, som giver masser af muligheder for bevægelse, 

sport og leg.  

Personaleressourcer 
FGU+ er et FGU-forløb med ekstra ressourcer og muligheder, som gør, at vi kan bringe en særlig gruppe af 

unge positivt videre. Det er ikke et STU-forløb og heller ikke et egentligt specialpædagogisk tilbud. Udover 

det brede personales ’almindelige’ FGU-faglighed, som også inkluderer relationskompetence samt en 

grundviden om diagnoser, har vi to medarbejdere, som er særligt tilknyttet FGU+.  

Botilbud tilknyttet FGU+ 
På sigt arbejder vi på at etablere botilbud ifm. FGU+. Vi vil oprette forventeligt 8 ungdomsboliger på 

matriklen, således at det også bliver muligt at tilbyde en bolig ifm. FGU+ forløbet. Botilbuddet vil være i 

trygge rammer, hvor vi understøtter positive og fællesskabende fritidsaktiviteter som en del af tilbuddet. 

Forventningen er, at det vil realiseres i løbet af 2023. 

 

Hvad er målet med FGU+ 
FGU+ arbejder med individuelle mål (pba. uddannelsesplanen), og vi arbejder helhedsorienteret. Vores 

forventning og ambition med FGU+ er, at eleverne kommer nærmere arbejde eller uddannelse. Et første mål 

for FGU+ eleverne er, at de bliver klar til at overgå til et ordinært FGU-forløb, som er målrettet uddannelse 

eller beskæftigelse. Vores mål med FGU+ er 

+ At eleverne kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse. Konkret ser vi positiv udslusning fra 

FGU+ til 

• Et ordinært FGU-forløb målrettet uddannelse el. beskæftigelse 

• Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 

• Beskæftigelse på 20+ timer (evt. med tilskud) 

• Erhvervskompetencegivende uddannelse, fx EUD eller HF 

+ At eleverne opnår forudsætninger for at være herre i eget liv 

+ At eleverne lærer at indgå i positive sociale fællesskaber 

+ At eleverne opnår forudsætninger for at have et selvstændigt og aktivt liv 

Dokumentation 
Alle elever får ved afslutningen af deres forløb på FGU et kompetencebevis, som dokumenter de opnåede 

kompetencer. Såfremt en FGU+ elev skal udsluses til KUI, vil vi som en del af forløbet med den unge og i 
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samarbejde med KUI udarbejde en job- eller ressourceafklaring og -beskrivelse, som både formelt og 

indholdsmæssigt lever op til KUI’s krav, og som derfor kan anvendes i det videre arbejde med den unge.  

 

Økonomien i FGU+ 
Som anført er FGU+ et forløb med en tættere og mere håndholdt indsats, bl.a. derved at der er flere 

ressourcer omkring den enkelte elev. Derfor er der også en anden økonomi forbundet med tilbuddet. 

Økonomien i FGU+ er en ugepris på 1.923 kr., og dertil kommer det bidrag, kommunerne normalt betaler 

ifm. FGU-forløbet. Beløbet er incl. skoleydelse / forsørgelse. 

 

 

 

 

 

 

 


