
FLEKSIBEL
UDDANNELSE

Regeringen ønsker, at 14.000 årskursister mellem 15 og 25 år skal starte på den Forberedende Grunduddannelse i skole-
året 2019/2020. Regeringen har en ambitiøs målsætning om, at den unge kun kan gå på uddannelsen i to år. Dette betyder, 
at antallet af årskursister på FGU vil falde markant efter en kort årrække.

VUC mener, at man vil løse flere politiske udfordringer ved at sænke aldersgrænsen til 20 år. Den vigtigste effekt ved at 
sænke aldersgrænsen er, at FGU’en i højere grad dimensioneres efter den varige målgruppe, og at færre personer mellem 
20 og 25 år kommer i klemme i uddannelsessystemet.

VUC ANBEFALER, AT ALDERSGRÆNSEN T ILPASSES FGU’S 
VARIGE MÅLGRUPPE

HØJ ALDERSGRÆNSE SKABER VOLDSOM IMPLEMENT ERINGSKURVE FOR FGU

POSIT IVE EFFEKT ER VED EN ALDERSGRÆNSE PÅ 20 ÅR

MÅLGRUPPEN FOR FGU’EN:
POSIT IVE EFFEKT ER AF EN 
T ILPASSET ALDERSGRÆNSE

Den geografiske dækning af VUC’s 
avu- og HF-tilbud til voksne bliver mere 

sikker.

Aldersgrænsen tilpasses til FGU’s 
varige kursistgruppe, der i praksis 

starter efter folkeskolen (= u. 20 år)

Unge forældre under 25 år kan fortsat 
vælge VUC’s voksne miljø, når de 

genstarter uddannelsen.

FGU’en skal ikke håndtere 6 
gange den varige kursistmasse 

i implementeringsfasen.

Ufaglærte under 25 år (fx pædagog-
medhjælpere) kan fortsat løfte sig til 

faglært gennem avu og HF.

Unge skal ikke vente til de bliver 25 år 
for at kunne starte fx kombineret avu 

og HF på VUC.

Kilde: ”Tro på dig selv, det gør vi” angiver, at hver af de 25 moderinstitutioner på FGU skal have 560 årskursister. Der regnes med en årlig tilgang på 6,5 pct. af 
en årgang på FGU hvor forudsætningen er at 1 personer svarer til 1 årskursist. Den andel svarer til halvdelen af den varige aktivitet. Den anden halvdel udgø-
res af personer med afbrudte uddannelser, ledighed mv. Forskel i kurver er regnet ud fra den faktiske alder på VUC’s nuværende avu-kursister og en antagelse 
om at den varige aktivitet svarer til 6,5 % af en årgang plus den gruppe af personer med afbrudte uddannelser, ledighed mv.

Antal årskursister på FGU med aldersgrænser på hhv. 25 og 20 år
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