Til KL, KKR og kommunerne
Departementet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf.: 32 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044

Opstart af den lokale proces for FGU-institutionsoprettelse
Den 13. oktober 2017 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det radikale Venstre aftale om bedre veje til
uddannelse og job, som Alternativet og Enhedslisten siden har tilsluttet sig.
Aftalen medfører, at en række eksisterende forberedende uddannelser
nedlægges, og at FGU, Forberedende Grunduddannelse, oprettes med
virkning fra august 2019. Aftalen medfører endvidere, at der skal etableres nye institutioner i en flerleddet, lokal proces.
Yderligere information om aftalen findes på www.uvm.dk/fgu
Dette brev skal ses som en formel anmodning om, at de regionale kommunale kontaktråd efter konstituering efter kommunalvalget den 1. februar 2018 igangsætter den lokale proces om udarbejdelse af dækningsområder for FGU og placering af institutioner og skoler.
Med dette brev fremsendes:
 Oversigt over elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner
 Institutionsoversigt og adresseliste
 Notat om transportafstandens betydning for placering af skoler
Før den endelige igangsættelse af den lokale proces i februar 2018 vil
Undervisningsministeriet endvidere fremsende materiale til vurdering af
transportafstande samt en skabelon for tilbagemelding til ministeriet om
den lokale proces med de foreslåede dækningsområder.
I det omfang, det lokalt vurderes nødvendigt, står Undervisningsministeriet gerne til rådighed og fortæller om bl.a. kravene om tilbagemelding til
ministeriet, fx ved et møde i KKR-regionen.
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Institutionsoprettelse
Det følger af den politiske aftale, at undervisningsministeren godkender
de endelige dækningsområder og placering af institutioner og skoler.
Forud for godkendelse af dækningsområder og institutions- og skoleplacering får kommunerne (KKR) til opgave - under inddragelse af eksisterende institutioner på det forberedende område samt for relevante institutioner på ungdomsuddannelsesområdet – at stille forslag til dækningsområder og placering af skoler.
Forankring af lokal proces
En række uddannelser nedlægges med FGU: almen voksenuddannelse
(avu), forberedende voksenuddannelse (fvu) og ordblindeundervisning
for voksne (OBU) for 16-25-årige, den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), produktionsskoleuddannelsen samt erhvervsgrunduddannelsen (EGU).
De uddannelser, der nedlægges, kan lokalt foregå på VUC og produktionsskoler. Dertil kommer, at KUU udbydes på såvel produktionsskoler,
ungdomsskoler, VUC’er, erhvervsskoler, højskoler som daghøjskoler, og
at skoleforløbet på EGU kan foregå på AMU-centre, erhvervsskoler,
produktionsskoler, frie fagskoler, højskoler mv.
Der vil lokalt være stor variation i, hvordan de eksisterende forberedende
tilbud institutionelt er forankret, men det følger af den politiske aftale, at
de eksisterende institutioner, der udbyder de forberedende tilbud/ uddannelser, der med FGU nedlægges, samt ungdomsuddannelserne, skal
inddrages i den lokale proces. Det fremgår eksplicit, at det er kommunekontaktrådene (KKR), der skal drive den lokale proces, og det er derfor
kommunekontaktrådenes opgave at sikre, at de eksisterende forberedende tilbud/uddannelser samt relevante institutioner på ungdomsuddannelsesområdet inddrages.
Kriterier for institutionsoprettelse
Det er centralt for de unges mulighed for at påbegynde og gennemføre
Forberedende Grunduddannelse (FGU), at skolerne er placeret i geografisk nærhed til den unge. Skolerne skal i udgangspunktet indeholde alle
tre spor af FGU. Der skal være et tilstrækkeligt elevgrundlag til at kunne
sikre holdfællesskabet på de forskellige niveauer på de tre spor og til at
kunne sikre en økonomisk bæredygtighed for den enkelte institution.
Antallet af skoler skal således sikre en balance mellem geografisk nærhed
og faglig stabilitet inden for de økonomiske rammebetingelser. Det enkelte dækningsområde og det præcise antal institutioner og skoler (udbudssteder) fastlægges på baggrund af den lokale proces. Processen forventes at tage udgangspunkt i én skole pr. kommune. Dog forventes
flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der
ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag. Der forventes således oprettet i om2

egnen af 90 skoler (udbudssteder). Skolerne forankres i et mindre antal,
selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af
det samlede antal skoler. En institution vil i gennemsnit have ca. 470
årselever.
De lokale forslag til placering af skoler skal:
 tage hensyn til en bred geografisk dækning
 sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag for en skole til at udbyde alle
tre spor samt
 tage udgangspunkt i brug af de eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl.
Opmand
Undervisningsministeren udpeger en opmand, som på tilsvarende vis
som under kommunalreformen kan bidrage med undersøgelser, mægling
i tilfælde af tvister m.v. under den lokale proces efter anmodning fra de
kommunale kontaktråd. De enkelte lokale aktører kan også rette henvendelse til opmanden.
Opmanden forventes udpeget januar 2018 og sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Yderligere information om opmandens funktion og kontaktoplysninger mv. udsendes i januar 2018 forud
for den lokale proces om dækningsområder og placering af institutioner
og skoler.
Afrapportering
Der vil blive stillet krav til den endelige afrapportering fra de kommunale
kontaktråd til undervisningsministeren om det enkelte dækningsområde
og placeringen af institutioner og skoler. Det skal bl.a. fremgå, hvordan
den foreslåede dækning og placering lever op til de politiske krav om
institutionsoprettelse, som fremgår af aftalen. Disse krav vil blive beskrevet nærmere i en skabelon, som udsendes inden den endelige igangsættelse af den lokale proces i februar 2018
Undervisningsministeren vil derefter træffe endelig afgørelse om oprettelse af institutionerne efter sommerferien i 2018. Undervisningsministeren vil i særlige tilfælde, herunder for landdistrikter mv., kunne godkende
skoler, som ikke fuldt ud lever op til kriterierne for institutionsoprettelse,
hvis det godtgøres, at skolen vil udgøre et samlet og bæredygtigt fagligt
miljø med de nødvendige muligheder for, at eleverne kan skifte spor m.v.
Administrativt grundlag
For at tilvejebringe et administrativt grundlag for de lokale processer har
Undervisningsministeriet i dialog med KL etableret et datagrundlag.
Datagrundlaget er baseret på forskellige opgørelsesmetoder af den forventede andel af FGU-aktiviteten fordelt på kommuner. Der tages ud3

