
Fem pointer fra ny 
evaluering af FGU 
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er klar med FGU-
følgeforskningens første delrapport. Rapporten sætter spot på den 
kommunale ungeindsats og elevmålgruppen. Få de væsentligste 
konklusioner opsummeret her. 
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 Lyt til artiklen 
”Der er plads til forbedringer”. 

Sådan lyder de første ord i Børne- og Undervisningsministeriets 
pressemeddelelse om EVA's nye rapport om FGU. 
Men hvor er der plads til forbedringer og hvilke forbedringer? 

Fakta 
Torsdagens rapport fra EVA er den første af i alt tre rapporter under Børne- og 
Undervisningsministeriets følgeforskningsprogram til FGU. 
 
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet 
Det forsøger vi at opsummere her med fem udvalgte pointer fra rapporten, som 
har undersøgt den kommunale ungeindsats (KUI) og målgruppen for FGU's 
elever. 

1. Elevgruppen er særligt dårligt stillet 
Ifølge rapporten er elevgruppen på FGU svagere stillet end gruppen af unge 
uden uddannelse og job som helhed. 
FGU-eleverne er eksempelvis i høj grad vurderet ikke-uddannelsesparate (81 
procent) og har været i berøring med psykiatrien (34 procent). 

2. Kommunerne har svært ved at målgruppevurdere 
Ifølge rapporten opfattes målgruppevurdering som ”en vanskelig opgave”. 
Mange kommuner mener da heller ikke, at deres målgruppevurdering altid 
rammer rigtig. 

Kun 45 procent af kommunerne svarer eksempelvis, at FGU’erne i høj grad er 
enige i deres målgruppevurdering. 

EVA skriver i den sammenhæng: 

”Disse resultater indikerer, at KUI ikke altid lykkes med – eller har de rette 
betingelser for – at sikre, at det er de rette unge, der målgruppevurderes til 
FGU.” 

3. Stor forskel på, hvor mange unge, kommunerne 
målgruppevurderer til FGU 
Der er stor forskel på, hvor stor en andel af unge uden uddannelse og job, de 
enkelte kommuner målgruppevurderer til FGU. 
Ifølge EVA spænder det fra syv til 30 procent af gruppen, som sendes i retning af 
FGU.  



København, Aarhus og Odense fremhæves som kommuner, hvor en lav andel af 
unge uden job og uddannelse målgruppevurderes til FGU. 

4. Svært at lave en sammenhængende og koordineret indsats om FGU 
Ifølge rapporten har KUI generelt svært ved at sikre en sammenhængende og 
koordineret indsats for de unge. 
De to centrale redskaber i KUI’s arbejde – uddannelsesplanen og 
kontaktpersonordningen – fungerer således ikke godt nok. 

”Elever på FGU er ganske forskelligt stillet med hensyn til muligheden for at 
modtage støtte fra en kontaktperson under KUI, både i forhold til indhold og 
omfang af ordningen,” skriver EVA eksempelvis. 

5. Stort behov for kompetenceudvikling blandt medarbejdere i KUI 
Rapporten viser, hvordan der er et ”umødt behov for kompetenceudvikling 
blandt KUI-medarbejderne”. 
65 procent af kommunerne vurderer således, at der i høj grad eller i nogen grad 
er et behov for kompetenceudvikling blandt medarbejderne. 

Kun seks procent vurderer, at der slet ikke har været behov for 
kompetenceudvikling. 
 


