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Regeringen foreslår, at EGU indgår i en ny 

forberedende uddannelse og ændrer sta-

tus fra en selvstændig ungdomsuddannel-

se til et forberedende forløb. Det vil være 

en katastrofe for EGU, der hidtil har været 

lovgivet som en erhvervskompetencegiven-

de ungdomsuddannelse. 

EGU er for de fleste deltagere dén ud-

dannelse med dét individuelle niveau, der 

matcher deres muligheder og giver dem ad-

gang til arbejdsmarkedet eller mere uddan-

nelse.

Ekspertgruppens anbefalinger i ”Bedre 

veje til ungdomsuddannelse” og regerin-

gens udspil ”Tro på dig selv – det gør vi” vil 

samle indsatsen for at alle unge gennem-

fører ungdomsuddannelse. Udspillene in-

deholder mange oplagte forslag om indsats 

i grundskolen, overskuelighed, entydigt an-

svar og vejledning. Mere diskutabelt er for-

slaget om èn ny samlet forberedende ung-

domsuddannelse. Forslaget omfatter alle 

eksisterende uddannelsesforberedende til-

bud og uddannelser uden for de to eksiste-

rende gymnasiale og erhvervsrettede ud-

dannelser. Dermed mindskes fleksibiliteten 

i de unges muligheder. Den forberedende 

grunduddannelse udmøntes i tre enheder: 

en Almen grunduddannelse, en Produkti-

onsgrunduddannelse og en Erhvervsgrund-

uddannelse. 

EGU veksler mellem praktisk arbejde og 

teori - tæt forbundne og med fokus på læ-

ring i praksis i arbejdslivet - til forskel fra ud-

spillenes erhvervsgrunduddannelse med en 

Kommentar:

 Bevar EGU 
I følge Rambøll er ca. 60% af EGU-unge i job eller 
uddannelse 2 år efter de har afsluttet EGU. Andre 
afbryder EGU, fordi de får en ordinær lærlingekon-
trakt med praktikvirksomheden. EGU er en succes.

TekST: Jø
r

gen
 Ch

r
isten

sen
, fo

r
m

a
n

d
 fo

r
 d

h
i – n

etvæ
r

Ket d
en

 h
elh

ed
so

r
ien

ter
ed

e in
d

sats

fast skolelignende modulstruktur med fag-

prøver, der vil virke afskrækkende for sko-

letrætte unge. EGUs styrke er den tætte til-

knytning til arbejdsmarkedet.

Regeringens lægger tilsyneladende op 

til, at EGU-unge over 18 år skal forsørges 

via produktionsydelse – også mens de er i 

praktik. Det er en voldsom ændring i for-

hold til den pædagogiske og anerkende 

funktion den virksomhedsbetalte praktik-

løn har. Produktionsskoletaksten er væsent-

lig lavere, og det vil udfordre en væsentlig 

del af de unge med egenforsørgelse fra la-

vindkomst familier, hvor man betaler hjem-

me eller er udeboende. Desuden er der en 

lang tradition for at aktiviteter med tilknyt-

ning til arbejdsmarkedet giver tillæg i for-

hold til skolebaserede forløb. Uddannelses-

vilkårene med fuldtidspraktik giver ikke mu-

lighed for fritidsjob eller anden merindtægt. 

I stedet burde man styrke de overenskomst-

aftalte lærlingelønninger og udnytte de eks-

traordinære SU-regler i skoleperioderne. 

Mange af udspillenes anbefalinger ek-

sisterer allerede i den nuværende EGU:

•	 fast forankring i hold med en ugentlig 

skoledag er allerede mulig

•	 unge skal opnå erhvervskompetence gen-

nem oplæring via praksisnær undervis-

ning

•	 udvikling af personlige og sociale kom-

petencer sker for mange unge bedst gen-

nem et fast arbejdsfællesskab på en ar-

bejdsplads

•	 en gennemgående kontaktperson – ”en 

fast hånd i ryggen” - gennem hele for-

løbet er allerede et nøgleelement i EGU 

med en EGU-vejleder og en mentorlig-

nede ”læremester” på arbejdspladsen

•	 de fleste af øvrige anbefalinger eksiste-

rer allerede. De indgår i uddannelsen ud 

fra en meget mere individuel vurdering 

af, hvornår og under hvilke vilkår de un-

ge kan deltage

Ligeværds erfaringer med kommunalt an-

svar og finansiering er, for nu at sige det 

på en pæn måde, ikke ret gode. Det har 

ført til groteske forskelle for de unge på 

STU området, alt efter hvilken kommune 

de er bosat i. Det er en helt forkert retning 

nu at gøre produktionsskoler og andre for-

løb på det forberedende uddannelsesom-

råde til et entydigt kommunalt ansvar.

Det vil betyde store forskelle i unges ud-

dannelsesvilkår. EGU er nu finansieret via 

en kombination af kommunalt bloktilskud 

og statsligt taxametertilskud, og der allere-

de store forskelle i unges adgang til EGU alt 

efter kommunernes budgetter og priorite-

ringer. Fra erfaringer med den Særligt Til-

rettelagte Ungdomsuddannelse ved vi at 

det vil blive uddybet. 

Det giver ingen mening at gøre EGU til 

en del af en samlet ny Forberedende Grund-

uddannelse. 

Bevar det velfungerede eksisteren-

de EGU. 


