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Baggrunden for muligheden 
for nedsat tid

• Fleksibel tilrettelæggelse af FGU-forløb, som er tilpasset 
eleverne 

• Elever med dårlige erfaringer i skolesystemet

• Angst

• Krise

• Misbrugsbehandling

• Mv. 

→Et værktøj til at rumme eleverne

→En træningsbane for eleverne



Nedsat tid på FGU 
(FGU lovens § 9)

§ 9. Med kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. lov om kommunal 
indsats for unge under 25 år, kan institutionen forlænge 
uddannelsestiden for en elevs samlede uddannelsesforløb, når særlige 
pædagogiske, faglige eller personlige forhold taler herfor. Forlængelse kan 
dog kun ske, i det omfang det følger af § 26, stk. 6, i lov om institutioner 
for forberedende grunduddannelse.

Stk. 2. Med kommunalbestyrelsens godkendelse kan uddannelsestiden for 
en elevs samlede uddannelsesforløb, ud over hvad der følger af stk. 1, 
forlænges, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt.

Stk. 3. Med kommunalbestyrelsens godkendelse kan elever, som på 
grund af funktionsnedsættelse, kronisk sygdom, psykisk sårbarhed eller 
misbrugsbehandling ikke har mulighed for at gennemføre 
undervisningen inden for den uddannelsestid, der følger af § 8, deltage i 
uddannelsesforløbet på nedsat tid, herunder med eventuel forlængelse 
af uddannelsestiden for en elevs samlede uddannelsesforløb.

Stk. 4. For elever på erhvervsgrunduddannelsens højeste 
undervisningsniveau kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde 
forlænge uddannelsestiden for en elevs samlede uddannelsesforløb med 
op til 1 år. Forlængelse kan alene ske som virksomhedspraktik.



Hvem betaler for nedsat tid?

Basis Spor (agu, pgu og egu)

• Institutionen får fuld takst. 
• Eleven får fuld skoleydelse. 
• Det kommunale bidrag er 

som for elever på fuld tid.

• Institutionen får fuld takst. 
• Eleven får fuld skoleydelse. 
• Den forlængede varighed 

som følge af nedsat tid 
afregnes løbende direkte 
mellem kommune og 
institution til ordinær takst 
og skoleydelse. 

• Den ordinære varighed 
finansieres ordinært.



Samarbejdet med KUI og 
målgruppevurdering
Hovedfokus ift. samarbejdet med KUI

• Målgruppevurdering 
• Overlevering af relevante oplysninger
• EGU

Målgruppevurderingen
• Er en helhedsvurdering af den unges faglige, 

sociale og personlige ressourcer og udfordringer, 
karakterer fra grundskolen, erfaringer fra 
brobygning, praktik i virksomheder, 
afsøgningsforløb mv.



Praksis i kommunerne

Tommelfingerregel i kommunerne

• 33 af 77 kommuner anvender en tommelfingerregel ift. 
fastsættelse af forløbslængde

• 41 af 77 kommuner foretager en konkret vurdering

Kommunernes anvendelse af nedsat tid

• 33 pct. af kommunerne anvender sjældent nedsat tid til 
elever på FGU

• 64 pct. anvender af og til nedsat tid til elever på FGU.

• Nedsat tid anvendes fortrinsvist i særlige tilfælde



Konkrete planlægning af 
nedsat tid
• De erfaringer vi har omkring nedsat tid:

• Kan være en udfordring at planlægge. 

• Når eleven er på spor og på konkret hold, så er det lettere at 
tilrettelægge undervisningen 

• Onlineundervisning

• Læg en nedre grænse for hvor få timer, eleverne kan være på 
skolen

• Krav om deltagelse fra om morgenen,  så eleverne er med de 
fælles beskeder og med hvor dagens aktiviteter sættes i gang

• FGU DK arbejder på at lave konkrete cases/eksempler på 
tilrettelæggelsen



Lovgiver og Børne- og Undervisningsministeriets 
perspektiver

• Nedsat tid skal anvendes, når den konkrete elev har 
et behov, og lovens betingelser er opfyldt.

• Pædagogisk skal der løbende arbejdes for at eleven 
kan være mere og mere på skolen, så der sker en 
løbende vurdering af elevens progression. 

• Onlineundervisning skal være et middel til at få 
fuldt fremmøde.



FGU Danmarks 
arbejde for at 
understøtte

• FGU Danmarks anbefalinger for at sikre 
bæredygtige FGU-institutioner

• Cases

• Samarbejde med bl.a. KL ift. data, 
regelforenkling, koblingen mellem FGU 
og folkeskolen samt overgangsområdet 
generelt

• Projekt ”Gode overgange mellem FGU 
og erhvervsuddannelserne"

https://fgu.dk/fgu-danmarks-anbefalinger-for-at-sikre-baeredygtige-fgu-institutioner/
https://fgu.dk/aktuelt/fokus/pilotprojekt-om-overgangen-fra-fgu-til-eud/
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Nedsat tid – generelt 

• Indberetningsdelen – at holde 
styr på hvordan regningen skal 
deles

• Den pædagogiske del – at 
holde styr på elevens fravær, 
skema og tilstedeværelse



CØSA – indberetning af elever på 
nedsat tid 
• Nedsat tid kan være på spor elever

• Den nedsatte tid skal have KF som skoleperiodetype og NETI som 
rekvirent 

• Den nedsatte tid skal registreres i hele procenttal 

• Nedsat tid kan opdeles i perioder 

Visning i 
Studie +



Gruppearbejde – tilrettelæggelse  

FGU Danmark

• Hvad fylder mest? 

• Hvad vil det give mening, at 
FGU Danmark fokuserer på?  
(vejledninger, afklaringer… ?) 

Studie+ 

• I forhold til jeres håndtering af 
elever med nedsat tid, hvilke(n) 
funktion er så vigtigst, at vi 
understøtter? 

• Og Hvordan?

• nævn max. 3 ting i prioriteret 
rækkefølge


