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Projektbeskrivelse 

FGU-baseret Erhvervsuddannelse: 
- Den tredje vej til en erhvervsuddannelse  

Knap 7 pct. af alle under 25 år er hverken i uddannelse eller beskæftigelse. Selvom der har været fokus 

på denne gruppe i flere år, så er det aldrig for alvor lykkedes at knække koden, og gruppen er omtrent 

lige så stor i dag som tidligere. 

 

Denne gruppe af unge har vidt forskellige udfordringer og problemer. Fælles for mange af dem er dog, 

at de er faldet igennem det almindelige uddannelsessystem, selv om de har prøvet, og at de ikke har 

bidt sig fast på arbejdsmarkedet. Derfor risikerer vi som samfund at tabe dem på gulvet frem for at 

give dem mulighed for at få forløst deres potentiale. 

 

Det almindelige uddannelsessystem er på mange måder ikke indrettet til at rumme denne gruppe. Vi 

har fået et mere og mere akademiseret og bureaukratiseret uddannelsessystem, hvor selv faglige ud-

dannelser bygger på, at viden først må læres og tilegnes teoretisk, før den kan anvendes i praksis. Selv 

på erhvervsuddannelserne er orienteringen mod praksislæring begrænset på grundforløbene. Langt 

fra alle unge lærer bedst på denne måde.  

 

Der er dog andre veje til en erhvervsuddannelse end den klassiske på erhvervsskolerne. Ny Mester-

lære er én vej, men kræver fra start en aftale med en virksomhed. FGU-baseret Erhvervsuddannelse 

(FBE) er en anden mulighed for unge, der ikke har den mulighed. FBE er en uddannelse, som politisk 

blev vedtaget som en del af FGU-reformen. FBE videreførte således den tidligere Produktionsskole-

baserede erhvervsuddannelse. Det byder, at produktionsskoler og siden FGU-institutioner har kunnet 

gennemføre erhvervsuddannelser for unge, som har behov for en anden og mere praktisk læringstil-

gang. Uddannelsen er reguleret i EUD-loven, og FBE lever op til de samme krav som en ordinær EUD, 

men vejen til svendebrevet er en anden. Uddannelsen er tilrettelagt efter samme principper som Ny 

mesterlære, men praktikdelen foregår på FGU-skolen. Målgruppen for uddannelsen er FGU-elever, 

som på den ene side har evner for at gennemføre en erhvervsuddannelse, men som af forskellige 

grunde ikke vil være i stand til det på ordinær vis. Dermed har FBE gennem en årrække gjort det muligt 

for unge at tage en erhvervsuddannelse – unge som måske ellers aldrig ville have fået en uddannelse. 

Der er dog kun i begrænset omfang blevet samlet op på erfaringerne. Der er derfor ikke ret meget 

systematisk viden om de FGU-baserede erhvervsuddannelser (FBE) og deres elever. 

 

Cevea ønsker at undersøge, hvordan det går nuværende og tidligere elever på FBE (og PBE). Under-

søgelsen vil centrere sig om tre hovedspørgsmål: 

 

 

Ad 1) Det undersøges, hvilke udfordringer eleverne har, og hvordan de har fundet vej ind i FBE’en. 

Hvilke tidligere erfaringer har de med uddannelsessystemet? Er det sandsynligt, at de ville have fået 

en erhvervsuddannelse uden tilbuddet om FBE? 

1. Hvem er de? 
2. Hvordan går det dem 

på uddannelsen? 

3. Hvordan går det dem 

efterfølgende? 
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Ad 2) Det undersøges, hvordan eleverne klarer sig på uddannelsen, og hvordan de trives. Hvilken for-

skel gør den praksisnære tilgang på FBE’en? Hvordan oplever de uddannelsen? Hvordan klarer de sig? 

Og hvor mange falder fra?  

Ad 3) Det undersøges, hvordan tidligere PBE-lærlinge har klaret sig efterfølgende. Er de kommet i job 

og har de fundet fodfæste på arbejdsmarkedet? Bruger de deres uddannelse? 

 

Undersøgelsen vil primært være baseret på interviews med nuværende og tidligere elever på FBE og 

PBE. Herunder planlægges det at gennemføre: 

1. En telefonbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt nuværende og tidligere elever. Målet er 

at interviewe så mange elever som muligt blandt de seneste 5-6 års PBE- og FBE-lærlinge 

(skønnet 80-100 unge). 

2. Dybdegående interviews med 5-8 nuværende og tidligere elever samt med udvalgte under-

visere og ledere på de FGU-institutioner, der deltager i undersøgelsen. Dette skal gøre det 

muligt at gå mere i dybden end spørgeskemaundersøgelsen og få mere konkret viden om, 

hvordan FBE-uddannelsen organiseres i praksis. Hvis tid og ressourcer tillader det, vil vi også 

lave enkelte interviews med udvalgte erhvervsskoler samt virksomheder. 

Til realisering af projektet, som det er skitseret ovenfor, beder vi om medfinansiering for 250.000 kr. 

Beløbet dækker udgifter til 320 arbejdstimer. Cevea finansierer selv yderligere 160 timer til undersø-

gelsens gennemførelse. Desuden lægges der op til, at de medvirkende FGU-institutioner indgår i en 

løbende dialog med Cevea om projektets gennemførelse og resultater samt bidrager med kontakt-

data og anden information om nuværende og tidligere elever (forudsat dette godkendes af eleverne).  

 

Projektet forudsætter som minimum deltagelse af tre FGU-skoler med FBE-erfaring. Da der er tale om 

støtte i regi af almennyttig forening er støttebeløbet momsfritaget. 

 

Projektet skal i gang inden sommerferien, og der skal skabes klarhed om finansiering senest i maj 

måned 2022, hvis vi skal nå at bidrage til debatten, inden Reformkommissionen færdiggør sin delrap-

port om unges vej til uddannelse og beskæftigelse. Projektet afrapporteres i en 20-25 siders publika-

tion i oktober 2022, som udover eleverfaringerne, der er projektets hovedsigte, også kort beskriver 

indholdet af FBE’en og den konkrete praksis på de FGU-skoler, som deltager i projektet. 

 

Cevea vil sikre mediedækning af rapporten og sende den til relevante beslutningstagere. Partnerkred-

sen kan desuden overveje, om vi skal lave en mini-konference med relevante samarbejdspartnere. 

Finansiering af disse aktiviteter er ikke inkluderet i projektets finansiering. 

 

Vi håber, I kan se ideen – tag endelig fat i os for mere information om projektet:  

Direktør i Cevea, Asbjørn Sonne Nørgaard: asn@cevea.dk og 21 72 54 13. 

mailto:asn@cevea.dk

