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Til de på høringslisten anførte 

   

   

 

Høring over udkast til bekendtgørelser om forberedende grundud-

dannelse (FGU) 

Hermed fremsendes udkast til: 

 Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse med tilhørende 

læreplaner og fagbilag samt uddannelsens didaktiske principper. 

 Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse 

m.v. 

 

Udkast til bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse udmønter 

de bemyndigelser i lov om forberedende grunduddannelse, som på nu-

værende tidspunkt er vurderet nødvendige for at fastlægge uddannelsens 

indhold og rammer. Bekendtgørelsen gengiver ikke bestemmelser fastlagt 

i loven.  

 

Som en del af bekendtgørelsen udmøntes også 12 fagbilag og 9 lærepla-

ner samt de didaktiske principper for FGU. 

 

Udkast til bekendtgørelse om institutioner for forberedende grundud-

dannelse m.v. udmønter de bemyndigelser i lov om institutioner for for-

beredende grunduddannelse, som på nuværende tidspunkt er vurderet 

nødvendige for institutionens virksomhed. Bekendtgørelsen gengiver 

ikke bestemmelser fastlagt i loven.  

 

Bekendtgørelsen indeholder ikke regler om vedtægter, da de allerede er 

behandlet i bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner 

for forberedende grunduddannelse. Den midlertidige bekendtgørelse 

gælder frem til næste valg af bestyrelse den 30. april 2022.  

 

Bekendtgørelsen medfører, at andre bekendtgørelser sættes i kraft for 

FGU-institutionerne. For at gøre det enkelt og overskueligt er disse sam-

let i et enkelt kapitel med overskriften: Forskellige regler.   
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Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse forventes at træde i 

kraft den 1. august 2019. Bekendtgørelse om institutioner om forbere-

dende grunduddannelse m.v. forventes at træde i kraft den 1. maj 2019. 

 

Høringssvar til bekendtgørelsesudkastene bedes fremsendt senest man-

dag den 8. april 2019, kl. 12 til: 

EUTOAC@stukuvm.dk; stig.nielsen@stukuvm.dk;  

marcus.petersen@stukuvm.dk 

 

Udkastene offentliggøres på www.høringsportalen.dk. 

 

Spørgsmål kan rettes til: 

stig.nielsen@stukuvm.dk vedrørende bekendtgørelse om forberedende 

grunduddannelse.  

marcus.petersen@stukuvm.dk vedrørende bekendtgørelse om institutio-

ner for forberedende grunduddannelse m.v.  

 

Til orientering vedlægges en fortegnelse over de myndigheder og organi-

sationer m.v., der høres over udkastet. 
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