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FGU Syd- og Vestsjælland 
- en vej for unge til job, uddannelse og et godt liv.

FGU- vi sænker ikke barren. 
Illustration - Dick Fosbury, 1968



grundlæggende bevidsthed 
om, at alle unge er forskellige.  
Vores afsæt på FGU SV er altid 
praktisk, og almenfag som 
dansk og matematik tilegnes 
for det meste gennem konkrete 
praktiske opgaver, der skal  
bruges til noget. 
At sætte nødvendigheden 

forrest er på denne måde en 
særlig pædagogisk tilgang og 
værdi på FGU SV, som institu-
tionen vægter højt. 
Hos FGU SV dannes unge 

gennem arbejde, hvor de bliver 
en del af et arbejdsfællesskab, 
som ikke handler om mig, men 
om os.

Et fællesskab hvor dannelse 
ikke står i modsætning til 
kundskabsopbygning, men 
hvor de unge får konkrete 
faglige færdigheder –  
også indenfor dansk, IT og de 
fire regningsarter – mens de 
sammen skaber noget, andre 
skal bruge. 

Unge på FGU SV dannes også 
til fællessamling, fælles spisning 
og gennem involvering i sam-
fundet og i hinanden. FGU SV 
er til for de unge i målgruppen. 
Derfor skal vi være en arbejds-
plads for medarbejdere med 
pædagogiske ambitioner, hvor 
det altid er de enkelte unges 
udvikling, den professionelle 
hverdag handler om. 

Det kræver faglig dygtighed, 
glæde og stolthed for sit fag 
– uanset om man er smed 
eller dansklærer - og evnen til 
at indgå professionelt i rela-
tioner med de unge og med 
hinanden. 

“FGU SV skaber Flere Glade 
Unge – Som Vil!” 

 
Flere glade unge – som vil! 
FGU Syd- og Vestsjælland  
- en vej for unge til job,  
uddannelse og et godt liv   
 
RAMMESÆTNING
“Alle mennesker har et ans-

var for egen fremtid, men som 
samfund har vi et særligt ans-
var for de unge, der har brug 
for en anden vej til uddan-
nelse, job og et godt liv.”  

For unge under 25 år har den 
Forberedende Grunduddan-
nelse (FGU) en central rolle. 
FGU SV, er den forberedende 

grunduddannelsesinstitution 
i kommunerne Vordingborg, 
Slagelse og Næstved med 
skoler i Korsør, Næstved, Vor-
dingborg og Slagelse. Institu-
tionen åbnede i august 2019 og 

er på mange områder stadig 
under etablering. Det afspejler 
denne strategi dels ved en kort  
tidshorisont til 2022 og dels ved 
at være konkret i sit fokus 

På FGU SV kan vi ikke løse 
opgaven alene. At gøre de 
unge i målgruppen klar til 
uddannelse eller beskæftigelse 
kræver et gensidigt forpligt-
ende samarbejde særligt med 
kommunerne, men også med 
lokalsamfundet, erhvervs-
skolerne og andre ungdomsud-
dannelser, forenings- og  
erhvervslivet. Det sker med in-
dividuelle forløb, udgangspunkt 
i de enkelte unges behov og en 



STRATEGISKE  
FOKUSOMRÅDER 
STRATEGI 2022 er bygget over 

de fem overordnede mål for 
FGU SV, hvor hvert mål udgør et 
strategisk fokusområde i strate-
gien. Det er intentionen i strate-
giperioden at undersøge de 
fem fokusområder og udfolde 
dem i konkrete handlinger, som 
understøtter strategien.

FOKUSOMRÅDE:  
Et attraktivt og værdiska-
bende tilbud for de unge i 
målgruppen.

“Fordi det er vigtigt, at de 
unge bliver en del af fælles-
skabet og får tillid til institu-
tionen.”
 

FGU SV skal være et attraktivt, 
værdiskabende og ligeværdigt 
tilbud om uddannelse for de 

unge i målgruppen. 
FGU SV skal opbygge en tyde-

lig identitet gennem positive 
resultater, hvor unge kommer 
i uddannelse eller job med et 
særligt fokus på at få flere unge 
på erhvervsuddannelserne.  
Derfor skal FGU SV have fysiske 
rammer i en nutidig standard, 
som inspirerer og understøtter 
de unges læring og hverdag 
både i skurvognen og i den 
fælles kantine. En hverdag, hvor 
de unge møder engagerede 
medarbejdere, og ingen tabes 
på gulvet, da FGU forpligter sig 
på at hjælpe unge videre.

I strategiperioden er der særlig 
fokus på, at indholdet lever op 
til vores mål, at vi i organisa-
tionen gør som vi siger, at vi 
synliggør for omverdenen, hvad 
den unge opnår gennem FGU, 
og hvordan resultaterne leder 
den unge på vej videre til job, 
uddannelse og et godt liv.

MISSION 
FGU SV skal i samarbejde med de kommunale ungeindsatser 
(KUI) gennemføre meningsfulde, individuelt tilrettelagte forløb 
for unge i målgruppen. FGU SV skal sætte rammen for de unges 
personlige, sociale og faglige udvikling. En ramme der skaber 
mod på og kompetencer til uddannelse, job og et godt liv. 
En ramme der skaber flere glade unge – som vil. 



 
FOKUSOMRÅDE: 
En god arbejdsplads.

“Fordi det er vigtigt, at de 
unge lærer noget fagligt, per-
sonligt og socialt, og unge er 
forskellige.”

FGU SV skal være en god 
arbejdsplads, hvor den enkelte 
medarbejder professionelt kan 
bruge sin faglighed, styrker 
og kompetencer til at  yde sit 
bedste og brænde igennem 
for de unge. En arbejdsdag, 
hvor plejer er død og som giver 
mening, fordi de unge får værdi 
af forløbet.  
Derfor skal FGU SV gennem 
sine medarbejdere kunne 
trække på mange års solid 
erfaring med målgruppen, al-
menfagligheden og den særlige 
praksisrettedeværkstedspæda-
gogik fra produktionsskolerne, 
som FGU står på skuldrene af. 

Og det skal prioriteres at til-
trække og fastholde kopetente 
medarbejdere, der brænder for 
den særlige FGU -undervisning, 
bidrager til fællesskabet og 
både viser engagement i hin-
anden og i den fælles opgave. 
 
I strategiperioden er der særligt 
fokus på udvikling af kollegiale 
fællesskaber - blandt andet i 
form af faggrupper på tværs 
af skolerne - at skabe et tillids-
baseret råderum til medarbej-
derne, og at alles fagligheder 
indgår aktivt i etableringen af 
en skolekultur i tråd med vores 
værdier på FGU SV.

 VISION
FGU SV vil skabe flere glade unge – som vil.  Derfor skal vi altid 
være et attraktivt tilbud for målgruppen, en god arbejdsplads, 
der tiltrækker dygtige og engagerede medarbejdere, pædago-
gisk i front og hovedvejen sikkert videre til aftagerne. 



 
FOKUSOMRÅDE:  
Pædagogiske i front på 
FGU-området.

“Fordi vi tror på et praktisk  
udgangspunkt og fokus på, 
hvad de unge kan, fremfor 
hvad de ikke kan.” 

Vi tror på, at alle kan blive gode 
til noget. FGU SV vil udvikle og 
blive eksperter i en særlig FGU 
SV pædagogik, hvor nødven-
dighed sættes i forgrunden. 
Med reference til det islandske 
ordsprog ”Båden bygger dren-
gen”, tror FGU SV på, at me-
ningen og dannelsen opstår, 
når de unge indgår i virkelige 
fællesskaber med virkelige 
opgaver, som skal løses. Derfor 
skal man som elev på FGU SV 
ikke bare lære almenfag for at 
lære almenfag. Den almene un-
dervisning skal altid bygge på 
nødvendighed og give mening. 

I strategiperioden er der 
særligt fokus på at få integreret 
denne nødvendighedens 
tilgang i almenområdet, 
igangsætte eksperimenter med, 
høste erfaringerne af og på sigt 
være i stand til at beskrive insti-
tutionens særlige pædagogiske 
tilgang og praksis.



 
FOKUSOMRÅDE: 
Betragtes af aftagerne som 
hovedvejen for de unge i 
målgruppen.

Fordi de unge skal komme 
videre og mestre deres liv. De 
virksomheder og uddannelser, 
som en ung fra FGU SV kommer 
videre til, er en væsentlig del af 
de unges vej mod job, uddan-
nelse og et godt liv. Aftagerne 
skal have et solidt kendskab 
til FGU SV og til deres egen 
rolle i værdikæden, som både 
involverer kommuner, uddan-
nelser og de arbejdsgivere, de 
unge er eller skal ud og bidrage 
hos. 
Derfor er det vigtigt, at der 

sikres en høj grad af trovær-
dighed ift., at eleverne kommer
videre til aftagerne, så snart de 
er klar, men ikke før, og både 
erhvervsskoler og den unge skal 

opleve samarbejdet som posi-
tivt og værdiskabende.  
I strategiperioden er der 

særligt fokus på kombinations-
forløb med erhvervsskoler og 
andre ungdomsuddannelser 
og på at være opsøgende og 
etablere relationer til aftagerne. 
FGU SV vil altid insistere på 
at indlede samarbejder, som 
hjælper den unge godt videre.

 
FOKUSOMRÅDE:  
Betragtes af kommunerne 
som hovedvejen for de unge 
i målgruppen.

“Fordi barren ikke skal 
sænkes, men vi skal finde an-
dre måder at komme over.” 

Et godt samarbejde med 
kommunerne er altafgørende, 
og derfor skal FGU SV være tæt 
forbundet til kommunerne. 
Det gælder både generelt og 
særligt i forhold til den kom-
munale ungeindsats KUI. For at 
blive betragtet som hovedvej 
skal FGU SV også agere som 
hovedvej ved at byde sig til og 
altid kunne rumme målgrup-
pen. Det gælder også IDV-forløb 
for unge i periferien af målgrup-
pen. 

Derfor skal FGU SV have klare 
ambitioner og målsætninger, 

som formidles og drøftes med 
kommunerne, så der hos kom-
munerne altid er en viden om 
og indsigt i arbejdet på FGU.  
I strategiperioden er der særligt 
fokus på, at det er enkelt og 
positivt for de kommunale 
samarbejdspartnere at mål-
gruppevurdere de unge til FGU 
med en klar overbevisning om, 
at FGU SV har bolden med at 
bringe de unge positivt videre. 
Og kan de unge ikke bringes 
videre via FGU, så slipper vi ikke 
bolden, før en anden har taget 
over. Målet er sammen at skabe 
et kædeansvar, så ingen unge 
falder ned mellem KUI, FGU og 
aftagerne.



FGU Syd- og Vestsjælland er en statslig selvejende institution med 
hovedsæde i Korsør, Norvangen 15, 4220 Korsør.
Vi er 4 skoler placeret i Korsør, Slagelse, Næstved og Vordingborg.
Web: fgusv.dk – facebook.com/fgusv – instagram.com/fgusv



 
 
 
 
 
 

Strategiarbejdet i FGU SV – metode, form og indhold 
 
FGU Syd- og Vestsjællands første strategiperiode går til og med 2022. Det overordnede fokus i perioden 
er at være en vej for unge til job, uddannelse og et godt liv. Strategien kaldes for FGU SV’s strategiplan, 
da den i FGU’s ånd har en konkret og praktisk tilgang til arbejdet med de strategiske mål.  
 
 
Udvikling af strategi og metoder 
Byggeklodserne til strategien består af input fra ledergruppen, interview med alle medlemmer i den 
daværende bestyrelse og de unges stemmer repræsenteret i kraft af perspektiver fra elevorganisationen 
Modstrøm.  
 
De metoder, der anvendes til at bringe strategien ud i livet, er udviklet af ledergruppen – konkret ved at 
integrere strategiarbejdet i de obligatoriske ledelsesudviklingsforløb i forbindelse med etablering af FGU-
sektoren. Det har hele tiden haft ledernes fokus, at strategien skulle kunne bruges konkret i hverdagen. 
Fordi, den strategiske udvikling skal ske gennem praksis, handlinger, interaktion og konkrete fælles 
opgaver, hvilket er samme tilgang, som de unge mødes med på FGU.    
 
 
Strategiens form og anvendelse  
For at optimere oversættelsen af strategien til konkrete handlinger, blev strategien også visualiseret i et 
tavleformat, som består af en stor tegning af strategi og indsatsområder. Tavlen illustrerer intentionen med 
strategien.  
 
Formålet med visualiseringen er at gøre strategien konkret, og tavlekonceptetet med indbyggede tomme 
talebobler sikrer en dynamisk tilgang, da der inviteres til at skrive på tavlen, viske ud, når man er i mål og 
skrive noget som er endnu mere relevant. Altså på en synlig og fleksibel måde løbende at tydeliggøre de 
strategiske indsatser, som også er et forsøg på at imødegå den klassieke kritik om, at en strategi efter 
udarbejdelse ofte ender som et ’dødt’ dokument i en skuffe eller på en hylde.  
 
 
Konference i samarbejde med KUI  
Udover den visuielle strategitavle implementeres strategi og fokusområderne også på anden vis. FGU SV’s 
første livtag med et af de strategiske indsatsområder på tavlen var fx at styrke samarbejdet mellem FGU SV 
og den kommunale ungeindsats, KUI, i de relevante kommuner.  
 
Med en konference blev der sat fokus på, hvordan FGU SV bliver hovedvejen for de unge i målgruppen. På 
konferencen drøftede og undersøgte deltagerne, hvad et styrket samarbejde betyder i praksis. Deltagerne 
var både elever, undervisere, ledelse, bestyrelsen, repræsentanter fra KUI i de tre kommuner og fra det 
politiske niveau.  
 
 
Status på strategiarbejdet  
Det er altid en udfordring at finde en stærk og ubeaukratisk måde at følge op på strategien på. På FGU SV 
er vi særligt optagede af at bruge mest mulig tid med de unge og med at opbygge stærke skolemiljøer og 



 
 
 
 
 
 
mindst mulig tid på kontorarbejde. Derfor har hver leders aktuelle strategitavle indtil nu været en naturlig 
del af ledelsessamtaler og møder, og vi har løbende indsamlet fotos af de aktuelle tavler og deres indhold. 
 
Tilbagemeldinger på arbejdet med strategitavlerne viser, at konceptet giver en både dynamisk og konkret 
tilgang til strategiarbejdet. Hver enhed i FGU SV har sin tavle, og vi kan se, at tavlen bruges forskelligt fra 
skole til skole. Netop muligheden for en differentieret tilgang og metodefrihed til at opfylde det fælles 
strategisk mål er vigtigt, da formen skal kunne tilpasses institutionens og de enkelte skolers kompleksitiet 
og forskelligheder.   
 
På én af skolerne har alle medarbejder fx systematisk været med til at sætte ord og handlinger på de fem 
indsatsområder på tavlen. En anden skole gennemgår systematisk de fem områder månedliigt, en tredje 
skole har tavlen hængende synlig for alle i fællessalen, en fjerde skole har en systematik, hvor der løbende 
skrives konkrete handlinger under hvert fokusområde, etc.    
 
Den røde tråd i opsamlingen er, at der alle steder arbejdes løbende med de fem fælles fokusområder på en 
dynamisk og agil måde, og vi vover den påstand, at kendskabet til FGU SV’s fælles indsatsområder er høj i 
organisationen – netop på grund af den visiuelle tilgang og lokale ledelsesmæssige frihed til at omsætte 
strategien i konkrete handlinger.  Og også højere end kendskabet typisk er til strategiske fokusområder i 
andre organisationer-  
 
 
Tavlernes indhold 
Herunder listes eksempler på tavlernes indhold fordelt på fokusområder. Listerne er ikke en komplet 
gennemgang af samtlige indsatser under hvert fokusområde, men et repræsentativt udsnit, der også viser, 
at tavlerne kan bruges til både at fokusere på hensigter, mål og konkrete handlinger.  
 
Betragtes af kommunerne som hovedvejen for de unge i målgruppen:  
 

- Vi er i kontinuerlig dialog med KUI  
- Sikrer forståelse for opgaven 
- KUI > driftsmøder og ny procedure  
- Skoler > udskoling, specialklasse, brobygning 
- Netværksmøder, rundvisninger  
- EUG i fokus  
- Gode overleveringer 
- Fælles fastholdelse  
- At vi gør en forskel for vores elever 
- Godt samarbejde med KUI. 

 
En god arbejdsplads:  
 

- Gode relationer 
- Tryghed 
- Respekt for forskellighed 
- Tydelige mål og forventninger 
- Vi taler i en konstruktiv tone -  også når det er svært  
- Introdag for nye medarbejdere  



 
 
 
 
 
 

- Tydelige rammer > ordensregler  
- Gode fysiske rammer > renovering, udvidelse, oprydning 
- Pædagogiske dage, værksteds- og holdmøder  
- Et sted der er tillid og udvises tillid 
- Vi gør hvad vi siger. 

 
Et attraktivt og værdiskabende tilbud for unge i målgruppen:  
 
- Fokus på den enkelte elevs ressourcer  
- God planlægning af produkter og undervisning  
- Lærere med relationskompetencer  
- Gode rollemodeller  
- Flere succesoplevelser  
- Opfølgning på forløbssamtaler  
- Onsdagsmotion 
- Fremmøde  
- Gode fysiske rammer  
- Fritidsaktiviteter, fester og ture ud af huset  
- Et trygt og godt undgomsmiljø  
- Ligeværdig og anerkendende tilgang.  

 
Pædagogisk i front på FGU-området:  
 

- Attraktiv for andre skoler pga vores faglighed  
- Vi er autentiske i det vi gør og siger  
- Vi stiller realistiske krav med udgangspunkt i den enkelte  
- Vi er gode rollemodeller 
- Onenote 
- Kompetencetavler  
- Prøveafvikling  
- Nødvendig reel produktion  
- Synlige, kompetente og tydelige voksne  
- Kompetenceudvikling hvor vi er pædagogisk udfordrende  
- Tydelig og sammenhængende indsats for den enkelte elev.  

 
Betragtes af aftagernbe som hovedvejen for de unge i målgruppen:  
 

- Styrke EGU og erhvervstræning  
- Maksimal udnyttelse af kombinationsforløb 
- ZBC, EUD, VUC, etc…  
- Erhvervstræning, klimakaravanen 
- Caféaktivitet 
- Lokalt engagement 
- Tæt samarbejde med erhvervslivet  
- Godt samarbejde med uddannelsessteder via kombi/erhvervslivet  
- At FGU realistisk får afklaret de unge.  
- Opsamling på læring 



 
 
 
 
 
 

 
Næste skridt i strategiarbejdet 
Implementering af fokusområderne i strategien med strategitavlerne og den læring vi samler op i den 
forbindelse fortsætter. Nedenfor ses en illustration af de kommende processer , hvor vi genbesøger 
strategiens form og indhold for at sikre at vi stadig har fokus på de mest centrale udviklingsmuligheder og 
udfordringer.  
 
På det kommende internat i ledergruppen skal der blandt andet arbejdes med strategistatus og herunder 
videndeling og erfaringsudveksling angående strategitavlerne. Dette er programsat til maj 22.   
 
Derudover planlægges en større konference til efteråret, hvor forberedelsen b´l.a.  vil bestå i interviews 
med bestyrelsen som også inddrages i arbejdet med at genbesøge strategien. Udgangspunktet er at få 
input til de eksisterende indsatsområder.   
 
 

 


