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En bred kreds af Folketingets partier har d. 13. oktober 2017 indgået en aftale om en reform, der skal styrke
indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen.
I forlængelse af anbefalinger fra ekspertgruppen om bedre veje til en ny ungdomsuddannelse, fremlagde regeringen den 10. maj 2017 sit politiske udspil ”Tro på dig selv – det gør vi”, som aftalen tager afsæt i.
Forberedende Grunduddannelse
Aftalen indebærer etablering af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år, der har
brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen er en sammenlægning af produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende
voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.
FGU skal bygges op, så den imødekommer de unges mangfoldighed, og så den tilbyder målgruppen passende
udfordringer og trygge rammer. FGU skal bestå af tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsuddannelse.
Den ny uddannelse tager udgangspunkt i produktionsskolernes særlige pædagogik kombineret med de almenfaglige elementer fra VUC. Den skal således bygge på styrkerne fra eksisterende forberedende tilbud, men inden for en ny ramme i et inkluderende læringsmiljø, der skærper kravene til undervisernes pædagogiske
kompetencer. Institutionen skal sikre tilbud til elever med særlige behov, herunder den nødvendige støtte til
elever med ordblindhed. Den nye uddannelse skal reguleres i en ny lov. De første elever forventes at kunne
starte i august 2019.
En sammenhængende kommunal ungeindsats
Der er vurderingen at der i dag er et uklart myndighedsansvar for målgruppen for de forberedende tilbud.
Det kan medføre en usammenhængende indsats for målgruppen og en uklarhed for de unge. Det er typisk i
overgangene mellem uddannelser, fx mellem grundskole og ungdomsuddannelse, at de unges faglige, personlige og sociale udfordringer særligt bliver synlige.
Aftalepartierne er enige om, at kommunerne skal have det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunerne får med aftalen ansvaret for alle
unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning
til arbejdsmarkedet. Kommunerne skal have ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Kommunerne får
en række redskaber til at løfte ansvaret, herunder kompetence til at målgruppevurdere til den nye FGU. Som
led heri skal kommunerne have ansvaret for den unges uddannelsesplan og -pålæg. Initiativet indebærer, at
kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning, fjernes. Det bliver således op til kommunerne selv at afgøre, om de ønsker at bibeholde, oprette eller nedlægge
et lokalt UU-center.
Ny uddannelsespolitisk målsætning
Aftalen indeholder en ny uddannelsespolitisk målsætning: 90 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år, og de øvrige 10 % skal være godt på vej til at få en uddannelse senere eller have
fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Andelen af unge, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være halveret i 2030.
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Endvidere har alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, ret til en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om
mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.
Kommunerne skal yde bidrag til staten, hvilket betyder, at den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 % af de faktisk afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 %.
FGU skal reguleres i en ny lov. Lovforslaget forventes fremlagt februar 2018, og vedtaget i juni 2018.
Forventet ikrafttræden 1. august 2019.
Børne- og Kulturforvaltningen vil i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen i foråret 2018 komme
med forslag til fremtidig organisering og opgaveløsning på området.
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