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Til: 

Undervisningsministeriet 

Dato:      21.02.2018 

 

  

Høringssvar vedrørende udkast til fire lovforslag vedrørende forberedende 

grunduddannelse fra Børne- og Kulturchefforeningen. 

 

Der er netop sendt fire lovforslag ud omkring aftalen om FGU.  Lovforslaget er meget 

omfattende og blandt andet på den baggrund har BKF besluttet at udarbejde høringssvar i 

samarbejde med KL, således har BKF sendt en række bemærkninger, som KL kan anvende i 

forbindelse med deres høringssvar. 

 

Det skal bemærkes, at vi ikke har kigget på loven om etablering af institutionerne samt 

diverse ændringer af eksisterende lovgivning. 

Generelt set finder BKF lovforslaget – og aftalen om FGU – positiv. Den rummer mange 

gode muligheder for at gøre arbejdet med de svage unges uddannelse mere målrettet. Vi har 

følgende overordnede bemærkninger: 

 

 Lovforslaget omkring FGU følger langt hen ad vejen anbefalingerne fra 

Ekspertudvalget.  Det er positivt. 

 Der er opbakning til de nye målsætninger som nu rummer alle unge. 

 Organiseringen i den enkelte kommune bliver afgørende for succes. 

 Der er langt vej til mål i forhold til at etablere de enkelte FGU´er.  Dette arbejde skal 

følges nøje, herunder hvordan vi får de kommunale bestyrelsesrepræsentanter sat ind 

i de problemstillinger der bliver omkring styring. 

 lovforslaget bør sikre, at den unge har størst mulig valgfrihed til at vælge FGU-

institution, dvs. at det er problematisk at der sættes begrænsninger for, hvilke 

geografisk FGU-institution den unge kan vælge. Lovforslaget kan i værste fald 

medføre at en ung, der bor tæt på en FGU-institution i nabokommunen, er nødt til at 

vælge en FGU-institution, der ligger meget længere væk, fordi kommunens unge kun 

kan vælge én specifik FGU-institution. 

 Finansieringen kan blive en udfordring for flere kommuner – der kan være 

modsatrettede incitamenter. 

 Der er behov for kompetenceløft – også i kommunerne. 

 Den gennemgående kontaktperson for den unge – fin nyskabelse med udfordringer i 

implementeringen. 
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 UU´s rolle ændres – der skal tænkes nyt. 

 Endelig vil vi gerne opfordre til at se på 10. klasse, og deres fremtidige rolle i de 

unges vej mod uddannelse, herunder også efterskolernes rolle i dette. 

 

Lov udkast 3: Lov om ændring af vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til 

uddannelse, beskæftigelses m.v.  

Bidrag til høringssvar fra BKF vedr. udkast til Lov om ændring af vejledning om uddannelse 

og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelses m.v. af 1. februar 2018.02.08 

 

1. Generelt et gennemarbejdet forslag og BKF tilslutter sig tankerne om en 

sammenhængende ungeindsats. 

 

2. Også her afspejles aftaleteksten i lovforslaget 

 

3. Generelle bemærkninger: 

a) Lovforslaget indebærer, at kravet om at uddannelsesvejledningen skal ske i regi af 

Ungdommens Uddannelsesvejledning fjernes. BKF er helt enige i, at UU 

fagfunktionen forbliver og skal være sektor og institutionsuafhængig i 

vejlederfunktionen, men at organisationsformen bliver valgfri. 

b) Det understreges i bemærkninger til lovforslaget, at det er den enkelte kommune, der 

beslutter, hvordan den kommunale ungeindsats skal organiseres, hvilket BKF er helt 

enige i. Det er således også fornuftigt, at organiseringen skal offentliggøres, således 

at det er tydeligt, hvor den unge skal henvende sig. 

c) Det understreges endvidere også, at lovforslaget ikke træder i stedet for de tilbud og 

indsatser, som den unge har ret til efter anden lovgivning. Selv om BKF hilser de nye 

FGU skoler velkomne er det fortsat vigtigt, at den unge tilbydes det rette tilbud eller 

indsats, som kan bringe vedkommende tættere på uddannelse eller beskæftigelse, 

også når det foregår efter en anden lovgivning eller tilbud. 

d) Det fremgår af forslaget, at kontaktpersonordningen skal afløse de eksisterende 

mentorordninger, men snittet til de øvrige lovgivninger om mentor, bostøtte og støtte-

kontakt-personer virker ikke helt gennemskueligt. BKF er her især bekymret for den 

aftalte økonomi i kontaktpersonordningen, idet midlerne i aftalen hertil ikke virker 

tilstrækkelige. Denne bekymring forøges, hvis der samtidig sker en begrænsning i 

brugen af mentor mv. i de øvrige lovgivninger samt en økonomisk tilpasning heraf. 

e) Lovforslaget virker ikke helt gennemskueligt for så vidt angår 

virksomhedspraktikpladser. Det fremgår af §2, stk. 5 nr. 5, at det er kommunens 

opgave, at tilvejebringe praktikpladser til unge i uddannelsessporet 

erhvervsgrunduddannelse og i nr. 6 i samme §, at den kommunale ungeindsats, skal 
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koordinere de opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktik og i stk. 7 i 

samme §, at disse opsøgende funktioner skal koordineres med øvrige interessenter på 

området herunder FGU. En del kommunale jobcentre tilvejebringer allerede i dag de 

nødvendige praktikpladser ifm. etablering af EGU. I øvrigt har jobcentrene et tæt og 

godt samarbejde med virksomhederne omkring etablering af 

virksomhedspraktikpladser generelt. BKF er enige i, at den kommunale rolle ift. 

etablering af praktik og virksomhedspraktikker bibeholdes også i forhold til EGU. 

Dog virker denne betoning ikke entydig i lovforslaget. 

 

 

4. Specifikke bemærkninger 

a) Lovforslagets beskrivelse af uddannelsesplanen er helt i tråd med BKF’s holdning 

om, at planen skal være omdrejningspunkt for den unge og de mål, der opstilles for 

den unge. BKF vil dog afvente Finansministeriets lovforslag vedr. En plan for 

borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger på tværs af 

beskæftigelses-, social- og integrationsområdet for at vurdere om intentionerne om en 

plan for de unge realiseres fuldt ud med dette lovforslag 

b) Videregivelse af oplysninger fra Ungedatabasen begrænses med lovforslaget. BKF 

imødeser bekendtgørelse, som beskriver, hvordan den unge søger optagelse på en 

videregående uddannelse fremover. 

c) BKF støtter op omkring, at afsøgningsforløb kan være fornuftigt for nogle unge.   

d) BKF er enige i, at der skal være et kommunalt tilsyn overfor de enkelte elever i FGU. 

Der er helt afgørende, at den kommunale ungeindsats orienteres tidligt og løbende, 

hvis der sker ændringer i den unges forløb, herunder vedr. fravær 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Eventuelle henvendelser til: 

Jan Henriksen,  

formand for BKF 

 

Lars Sloth 

Formand for Ungenetværket 
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Formand for bestyrelsen Jan Henriksen , jan.henriksen@middelfart.dk 

Formand for Ungenetværket, Lars Sloth, lasl@thisted.dk  
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