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Svar på spørgsmål 311 (Alm. del) 

I brev af 27. marts 2019 har udvalget efter ønske fra Mattias Tesfaye (S)  

stillet mig følgende spørgsmål: 

 

Spørgsmål 311: 

Vil ministeren kommentere henvendelse af 25/3-19 fra Tina Steffensen, 

konsulent, ASV Horsens, om FGU og specialskolerne, jf. UNU alm. del 

– bilag 84, og herunder oplyse, hvordan det sikres, at de mest sårbare 

kursister ikke bliver glemt i arbejdet med FGU-reformen? 

 

Svar: 

Det er stadig muligt at modtage forberedende voksenundervisning 

(FVU) og ordblindeundervisning (OBU), hvis kommunen vurderer, at 

dette er det mest hensigtsmæssige tilbud for en konkret ung under 25 år.  

 

Det fremgår af § 2, stk. 2, nr. 5, og § 2 a, stk. 2, nr. 5, i lov om forbere-

dende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. § 10, 

nr. 2 og 3, i lov nr. 745 af 8. juni 2018 om ændringer som følge af lov-

givning om forberedende grunduddannelse m.v., at personer under 25 år, 

som har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte, har 

adgang til FVU, hvis en af betingelserne i nr. 1-6 er opfyldt. Betingelsen 

efter nr. 5 er, at personen ikke tilbydes en FGU eller har udtømt sine 

muligheder for en FGU, og er i målgruppen for FVU. Ligeledes følger 

det, at personer under 25 år, som har basale vanskeligheder med at tileg-

ne sig skriftsproget og forudsætninger for at følge OBU med udbytte, 

efter undervisningspligtens ophør kan modtage OBU, hvis en af følgen-

de betingelserne i nr. 1-6 er opfyldt. Betingelsen efter nr. 5 er, at perso-

nen ikke tilbydes en FGU eller har udtømt sine muligheder for en FGU, 

og er i målgruppen for OBU. 

 

Af lovbemærkningerne til § 2, stk. 2, nr. 5, og § 2 a, stk. 2, nr. 5, fremgår, 

at ”[m]ed betingelsen at personen ikke tilbydes en forberedende grund-
uddannelse menes, at kommunalbestyrelsen har vurderet, at den pågæl-
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dendes langsigtede interesser varetages bedst ved et andet tilbud fx et 

skoleophold på en fri fagskole, højskole, daghøjskole m.v.”  
 

Den foreslåede § 2, stk. 2, nr. 5, og § 2 a, stk. 2, nr. 5, skal sammenholdes 

med § 2 k, stk. 2, i vejledningsloven, jf. § 1, nr. 16, i lov nr. 746 af 8. juni 

2018 om kommunal indsats for unge under 25 år, hvori det fastsættes, at 

der skal ske ”en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser, som kan 
bringe den unge tættere på job og uddannelse, herunder mulige tilbud 

efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud om uddannelse.”  
 

Ændringerne af lov om forberedende voksenundervisning og ordblinde-

undervisning for voksne udelukker således ikke, at en person under 25 år 

optages på FVU eller OBU i stedet for (dele af en) FGU, men kommu-

nen kan på baggrund af et konkret skøn vurdere, hvad der måtte være 

det mest hensigtsmæssige tilbud. For de unge, der er i gang med en STU, 

er det endvidere muligt at følge fag og/eller aflægge prøve på avu. 

 

Jeg mener på baggrund af ovenstående, at de mest sårbare kursister bli-

ver husket i arbejdet med Den forberedende grunduddannelse (FGU).  

 

Når det er sagt, er det stadig hensigten med FGU at gøre tilbuddene me-

re overskuelige for den enkelte unge, så de ikke farer vild i systemet og 

kommer godt videre efter grundskolen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Merete Riisager 


