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 Bilag til pkt. 5 

  
 

EGU i FGU FYN  
der er potentiale til, at flere unge får EGU-forløb mod arbejde eller uddannelse.  

 
Vi har med glæde hørt, at bestyrelsen er interesseret i at styrke EGU. EGU er et spor, som kan føre en gruppe 
af unge i job eller uddannelse, som netop motiveres med vekselvirkningen mellem arbejde i en virksomhed og 
skoleforløb. EGU har i sin lovgivningsmæssige rammer udfordringer.  
 
Vi er glade for, at der nationalt arbejdes på justeringer og ser frem til bedre vilkår for EGU. Der er et kæmpe 
potentiale for EGU i forhold til elever og et arbejdsmarked med virksomheder, som gerne vil tage imod EGU-
elever og tage et socialt ansvar. Vi er EGU-vejledere med et stort engagement, viden og erfaring til at få etable-
ret forløb, følge eleverne, så de går i uddannelse eller job. Vi har brug for bestyrelsens hjælp til at få skoleforløb 
for de unge og kommunernes velvilje til at investere i samarbejdet. Hermed til facts om EGU, FGU FYN EGU-
status og drøftelse af de næste skridt.   
 
Facts om EGU 
 
Målgruppe:  
Er unge mellem 16 og 25 år. Det er unge, der trives med en praktisk tilgang til læring og som har en spirende 
arbejdsidentitet. Unge der kan være 37 timer på arbejde, i praktikperioderne.  
 
Indhold:  
EGU er en særlig fleksibel og tilrettelagt uddannelse. Uddannelsen består af 1/3 skoleophold og 2/3 praktikop-
hold. Skoleforløbene målrettes branchen. Eleverne tilbydes dansk og matematik på FGU, hvis det giver me-
ning.   
  
Økonomi:  
Elevøkonomi  
Eleven modtager skoleydelse, når de er i skole. Eleverne modtager overenskomstmæssig løn fra virksomheden, 
når de er i praktik.   
 
Virksomhedsøkonomi 
Private virksomheder kan opnå en bonus på op til kr. 40.000, - i ABU-midler efter endt praktikforløb.  
  
FGU-økonomi 
Opstartsvejledningstaxameter = kr.15.840,-  
Afslutningstaxameter = kr. 15.910.-   
FGU-skole modtager taxameter for EGU-elever til undervisning på FGU-skoler = kr. 2103,- pr. elev/uge.  
  
Arbejds- og ansvarsfordeling: 

• FGU skal: Følge op på læringsmål og have et tæt samarbejde med virksomhed og elev ift. faglig, per-
sonlig og sociale mål under uddannelsesperioden.  

• FGU kan: Matche elev med virksomhed, hvis det aftales med kommunen.  
• Kommunen skal.: Jf. Lovgivning er det kommunen, der har ansvaret for at finde praktikpladser og lave 

praktikpapir.   
• Kommune kan:  Ansvar for praktikpladser kan udliciteres til den enkelte FGU-institution.  
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FGU FYN EGU-status 
 
FGU FYN EGU-elever i gang i alt:  
Assens 5  
Kerteminde 1  
Nordfyn 10  
Nyborg 1  
Odense 25  
 
I sept. 2021 har vi i alt 42 EGU-elever af disse er 19 aftaler lavet i 2021.   
  
FGU FYN EGU-aftaler med kommuner:  
I Odense kommune har man ønsket en aftale om, at FGU FYN laver det praktikplads opsøgende arbejde, de 4 
øvrige kommuner ønsker selv at af lave aftalerne.  
 

Nordfyns kommune: Tværfagligt samarbejde med Nordfyns kommune.    
 
Kerteminde Kommune: Kommunen skal selv finde praktikpladserne.    
 
Assens Kommune: Kommunen skal finde praktikpladserne. 
 
Odense Kommune: Samarbejdsaftale med Odense kommune. FGU FYN finder praktikpladser og får 6.000 kr. 
pr. elev. 
 
Nyborg Kommune: Kommunen skal finde praktikpladserne, der er nedsat en fælles arbejdsgruppe.   
  
Aftaler med ungdomsuddannelser og yderligere behov  

• SDE (lager og logistik). De udbyder kørekort B hvert kvartal til FGU FYN samt FGU Syd- og Midtfyn. 6 
pladser i alt. Vi har behov for samarbejde med væsentlige flere afdelinger på SDE til individuelle forløb.  

• KOLD College. Der er samarbejdsaftale med levnedsmiddel. Vi har behov for samarbejdsaftale 
med landbrugslinjen.  

• Tietgen. Vi har behov for en samarbejdsaftale til individuelle forløb.  
• AMU aftaler på diverse kurser. Der er behov for udbud af flere kurser.  
• SOSU. Vi har behov for hold og individuelle forløb.   

  
Praktikværter i det offentlige og private 
 
Elevpladser i det offentlige  
Odense kommune tilbyder 10 kommunale elevpladser for Odense-elever indenfor omsorg og sundhed og 
SOSU.  
    
Elevpladser i det private  
Den store aktivitet på arbejdsmarkedet smitter positivt af på virksomhedernes interesse for EGU-elever. EGU-
vejlederne har et stort og bredt netværk indenfor mange områder, og vi bliver ofte kontaktet, når virksomhe-
derne mangler elever.   
 
Branchestatus 
  

• Chauffør/ Lager:  Der er stort behov for arbejdskraft indenfor området og mange virksomheder er inte-
resseret i at tage imod EGU-elever. Virksomhederne har ledige EGU-pladser indenfor området.  

• Anlægsgartner: I branchens sæson er der pladser.  
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• Bager, køkken:  Branchen mangler arbejdskraft.  
• Landbrug m. dyr: Branchen mangler arbejdskraft 
• SOSU-medhjælper: Området har stort behov for arbejdskraft 
• Butik: Der er stort behov for arbejdskraft inden for branchen. Det er primært dagligvarebutikker, der 

modtager EGU. Virksomhederne har ledige EGU-pladser indenfor området 
• Anlægsstruktør: Der er mangel på arbejdskraft. Godt arbejdsområde for EGU-elever, da det er fysisk 

og uden store faglige krav.   
  
 
For at flere unge kan få EGU-forløb med bestyrelsens indsats og støtte foreslår vi:  
 

• At kommunerne i øget grad bakker EGU op med at skaffe pladser eller lave samarbejdsaftaler. Kommu-
nerne får DUT midler til opgaven, (Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at staten kom-
penserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt an-
det ny lovgivning. Det er fuldstændig afgørende for uddannelsen, at der bliver skabt det rigtige match 
mellem virksomhed og elev. De nuværende pladser vil hurtigt være væk, når der åbnes for skolemulig-
hed.    

 
• At ungdomsuddannelserne indgår i samarbejde om holdforløb og individuelle forløb på forskellige tider 

af året, som undervisningsministeriets bekendtgørelse siger de har pligt til at samarbejde omkring. Der 
er behov for, at ungdomsuddannelserne i FGU FYN området åbner op for EGU.  

 
Der har været dialoger med ungdomsuddannelserne i vores dækningsområde, de kan p.t. ikke tilbyde individu-
elle forløb sammen med deres ordinære forløb. De vil gerne oprette hold, når der er elever til det. For nuvæ-
rende får EGU-elever almene fag på FGU FYN og i det omfang det er muligt fagligt undervisning på ungdoms-
uddannelserne og AMU, hvilket er i meget begrænset omfang.  
 
Vi er meget åbne for det, I tænker vi yderligere kan gøre – vi ser eleverne møder virksomhederne og vil så 
gerne få flere elever i EGU-forløb. 

Ø Hvad er bestyrelsens forventer i forhold til yderligere indsatser og antal EGU-pladser?    
Ø Hvad vil være vigtige initiativer i perioden frem til en ændring af bekendtgørelse på EGU-området? 

Der er lavet en national optælling blandt skolerne. Der er pt. 3% af eleverne som går på EGU.  

 

 

Venlig hilsen  

EGU FGU FYN Odense, har lavet et oplæg på vegne af institutionen. 


