
 

 

 

 

 

 

 

Information om følgeforskningsprogrammet til FGU 
 
Dette notat indeholder en kort beskrivelse af indholdet i og etableringen af det kommende følgeforsk-

ningsprogram til FGU. Notatet har til formål at give FGU-institutionerne et foreløbigt billede af, hvad 

de bl.a. kan forvente  

 

Om følgeforskningsprogrammet 

 

Af Aftale om bedre veje til uddannelse og job fremgår det, at der i tilknytning til reformen af det forberedende 

område igangsættes et følgeforskningsprogram til FGU. Programmet tager afsæt i de tre retningsgiven-

de mål for uddannelsen, der omhandler de unges 1) overgang til uddannelse og beskæftigelse, 2) trivsel 

under FGU og 3) fravær under FGU. 

 

Formålet med følgeforskningsprogrammet er at skabe viden om implementering, fremdrift og ef-

fekt af FGU. Programmet skal bl.a. se på, hvilke elever, der optages på FGU og hvordan de oplever 

tilbuddet, hvordan implementeringen af FGU sker på institutionerne og hvilken betydning FGU har for 

elevernes videre vej i uddannelse og beskæftigelse. Derudover skal programmet se på variationer på 

tværs af kommuner og FGU-institutioner. 

 

Datakilder i følgeforskningsprogrammet spænder kvantitative data i form af registerdata (fx løbende 

indberetninger fra FGU-institutioner) til løbende spørgeskemaundersøgelser og kvalitativ dataindsam-

ling via besøg hos kommuner og på FGU-institutioner. For at skabe solid viden om implementering og 

fremdrift i FGU er det vigtigt at involvere såvel ledere og medarbejdere som elever. Derudover vil 

kommunernes arbejde med bl.a. at målgruppevurdere unge til FGU blive belyst som led i følgeforsk-

ningen. 

 

Formidling af følgeforskningen skal imødekomme to målgrupper: dels det politiske niveau, dels aktø-

rer i praksis på det forberedende område. Den viden, der kommer ud af programmet, skal på den måde 

både kvalificere fremtidige politiske tiltag og understøtte udviklingen af det forberedende område i prak-

sis, herunder opbygning af en ny profession på området. 

 

Proces 

 

 STUK udvikler, i samarbejde med en ekstern leverandør, følgeforskningsprogrammet i foråret 

2019 

 Den første dataindsamling – spørgeskemaundersøgelser og skolebesøg – foretages forventeligt i 

foråret 2020 

 Der vil løbende være tydelig kommunikation til FGU-institutionerne om UVMs forventninger til 

institutionernes deltagelse i følgeforskningen, ligesom institutionerne løbende vil få målrettet for-

midling om følgeforskningens resultater 

 FGU-institutionernes ledernetværk inviteres til at være referencegruppe til følgeforskningspro-

grammet og vil bl.a. blive involveret i kvalitetssikring af udgivelser i regi af følgeforskningen 


