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Spørgsmål:
Der ønskes en uddybning af, hvorfor der ikke er behov for UP-klassen. Er der
altid et relevant tilbud i det nye FGU-system for vores unge?
Svar:
Den forberedende grunduddannelse (FGU) skal i fremtiden blandt andet
varetage den opgave som UP-klassen varetager i dag. FGU vill derfor være et
relevant tilbud for vores unge.
Herunder beskrives henholdsvis UP-klassen og FGU
Om UP-klassen
UP-klassen skal sikre, at unge, som er erklæret ikke uddannelsesparate, får
mulighed for at følge et individuelt tilrettelagt forløb, der afdækker og udvikler
den enkelte unges kompetencer og interesser og fører frem til, at den unge
bliver uddannelsesparat.
Elever og unge i UP-klassen har personlige og sociale vanskeligheder, der viser
sig i form af beskedne uddannelsesmæssige forudsætninger, hvorfor
undervisningsforløbet indeholder mange differentierede vejledningsfaglige tilbud
og indsatser, herudover en særlig individuelt og håndholdt vejledning.
Målgruppen er unge i alderen 16-23 år der har svært ved at klare en
uddannelse.
Forløbet i UP klassen kan være fra 3 måneder til 12 måneder. Hver elev
udarbejder i samarbejde med UU-vejleder og lærer en uddannelsesplan med et
individuelt tidsforløb.
Om FGU
FGU etableres til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller
personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller
komme i beskæftigelse.
FGU erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud. Det drejer sig om
produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse og
erhvervsgrunduddannelsen, som integreres i den nye uddannelse. Derudover
drejer det sig om almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne
samt forberedende voksenundervisning, som ligeledes integreres i den nye
uddannelse for de unge i målgruppen.
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Ønsket er, at de unge møder et sammenhængende og målrettet forløb med klar
progression for derefter at kunne påbegynde og gennemføre en
ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
Den ny uddannelse tager udgangspunkt i produktionsskolernes særlige
pædagogik kombineret med de almenfaglige elementer fra VUC. Den skal
således bygge på styrkerne fra eksisterende forberedende tilbud, inden for en
ny ramme i et inkluderende læringsmiljø, der skærper kravene til undervisernes
pædagogiske kompetencer. Institutionen skal sikre tilbud til elever med særlige
behov, herunder den nødvendige støtte til elever med ordblindhed.
Den nye uddannelse skal give de unge kundskaber, færdigheder, afklaring
og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært
beskæftigelse. Uddannelsen skal derudover styrke deres personlige og sociale
kompetencer og demokratiske dannelse.
FGU skal være et tilbud for unge, der har behov for afklaring om deres
fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej.
Den samlede varighed af uddannelsen kan normalt ikke overstige to år. Dog
kan varigheden af FGU forlænges, når særlige pædagogiske, faglige eller
personlige forhold taler herfor. Det kan være i forhold til unge, der er ramt af
sygdom, har et misbrug eller på anden måde er særlig udsat, eller unge som
lige mangler det sidste, for at kunne få et uddannelsesbevis. Der kan tillige
være forløb, som i særlige tilfælde forlænges med henblik på at undgå, at der
opstår pauser i den unges uddannelsesforløb.
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