
 Høringssvar     til     Udviklings-     og     Omstillingsplanen.     Tema     6 
 -     ressourcerne     skal     bruges,     hvor     de     skaber     mest     værdi. 
 1.     Omprioritering     til     socialområdet 

 Det     er     for     tidligt     at     konkludere     at     der     er     en     mindre 
 efterspørgsel     på     FGU     i     forhold     til     den     nye 
 uddannelsespolitiske     målsætning,     hvor     forventningen     er,     at 
 mindst     90     %     af     de     25     årige     skal     gennemføre     en 
 ungdomsuddannelse     og     andelen     uden     tilknytning     til     uddannelse 
 eller     arbejdsmarkedet     skal     halveres.     Uddannelsen     er     fortsat     ny 
 (etableret     pr.     1.     august     2019)     og     målgruppen     for     FGU     er 
 således     ikke     endelig     afgrænset. 
 Det     tager     tid     at     få     udbredt     kendskabet     til     FGU     hos     bl.a.     den 
 kommunale     ungeindsats,     som     laver     elevernes 
 målgruppebeskrivelser. 

 At     omprioritere,     således     at     der     overføres     budget     fra     Den 
 forberedende     grunduddannelse     (FGU),     med     argumentet     “at     der 
 har     vist     sig     en     mindre     efterspørgsel     end     der     oprindeligt     blev 
 bevilget     budget     til”,     håber     vi     at     få     jer     til     at     genoverveje     med     dette 
 høringssvar. 

 Den     overordnede     målgruppe     for     FGU     er     unge     under     25     år,     som 
 ikke     er     omfattet     af     undervisningspligten,     og     ikke     har     gennemført 
 eller     er     i     gang     med     en     ungdomsuddannelse,     og     ikke     er     i 
 beskæftigelse,     og     som     har     behov     for     en     særlig     forberedende 
 indsats     for     at     gennemføre     en     ungdomsuddannelse     eller     komme 
 i     beskæftigelse. 
 FGU     Aarhus     og     den     kommunale     ungeindsats     arbejder     tæt 
 sammen     om     eleverne     og     de     er     i     år     begyndt     at     samarbejde     om     at 
 inkludere     flere     af     de     aktivitetsparate     unge,     som     netop     er     en     del 
 af     målgruppen     for     FGU,     men     som     ikke     -     endnu     -     bliver     visiteret 
 til     FGU. 
 Der     er     netop     en     stor     gruppe     af     både     uddannelsesparate     og 
 aktivitetsparate     unge,     der     ikke     kommer     i     gang     på     FGU. 
 Disse     uddannelsesparate     og     aktivitetsparate     unge     vil     som 
 udgangspunkt     ikke     blive     visiteret     til     STU,     hvor     STU     er     den 
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 indsats     på     socialområdet,     hvor     I     vil     omprioritere     midlerne     fra 
 FGU     til. 
 I     skriver     i     Udviklings-     og     Omstillingsplanen     at     det     er     to     lignende 
 målgrupper,     der     benytter     STU     og     FGU,     men     en     stor     gruppe     af 
 de     uddannelsesparate     og     aktivitetsparate     unge,     der     ikke 
 kommer     i     gang     på     FGU,     vil     ikke     kunne     visiteres     til     STU     og     disse 
 unge     vil     således     stå     uden     uddannelsestilbud. 
 De     vil     ikke     kunne     visiteres     til     STU,     da     STU     henvender     sig     til 
 unge     udviklingshæmmede     og     andre     unge     med     særlige     behov, 
 herunder     blandt     andre     unge     med     svære     bevægelseshandicap 
 osv. 

 Med     dette     høringssvar     håber     vi     at     have     tydeliggjort,     at     det     er     for 
 tidligt     at     konkludere,     at     der     er     en     mindre     efterspørgsel     på     FGU. 
 FGU     kan     inkludere     en     større     gruppe     af     uddannelsesparate     og 
 aktivitetsparate     unge     end     de     gør     i     dag,     hvilket     vi     netop     arbejder 
 sammen     med     den     kommunale     ungeindsats     om. 

 Efterspørgslen     på     FGU     er     stigende. 

 Med     venlig     hilsen 
 Ledelsen     på     FGU     Aarhus 
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