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2.1

Beslutningssag: Dækningsområder samt institutions- og
skoleplaceringer for FGU

FGU tilbagemeldinger fra kommunerne maj 2018
Der er indmeldt 5 dækningsområder med følgende elevtal:

• Odsherred 92/122, Kalundborg 168/186, Holbæk 234/246. I alt: 494 /554) 3 skoler (én i hver kommune) – 5
lokaliteter til en start. Vedr. placering af institution: Placering af hovedsæde afgøres centralt. Holbæk og
Odsherred indstiller placering i Holbæk Kommune. (på kort sigt placering i Svinninge og på længere sigt
placering i Holbæk). Kalundborg indstiller placering i Kalundborg Kommune (Produktionsskolen i Svebølle)
• Lejre 55, Roskilde 198, Greve 91, Høje-Tåstrup 144 og Solrød 31. I alt: 519 – 4 skoler og 1 matrikel (solrød) 5 lokaliteter - heraf 1 skole og lokalitet i Høje Taastrup. Moderinstitution placeres i Høje-Taastrup Kommune.
• Køge 168, Stevns 51, Ringsted 82, Faxe 105 og Sorø 73. I alt: 479 – 4 skoler lokaliseret i 4 af kommunerne:
Køge, Stevns, Rimgsted og Faxe. FGU Køge angives som institution.
• Slagelse 251, Næstved 226, Vordingborg 165. I alt: 642 – 4 skoler – lokaliseret i alle 3 kommuner med 2
skoler i Slagelse Kommune. Moderinstitution placeres i Slagelse kommune (Korsør).
• Guldborgsund 219 - Lolland 185. I alt: 404/473 – 2 skoler – 2/4 lokationer. Det er endnu ikke afklaret politisk
mellem de to kommuner, hvor institutionen placeres. Dette forventes afklaret inden den 29. maj 2018.
UVM: en institution i gennemsnit 470 årselever.
•

Sort = ministeriets skøn Rød= Kommunernes afsæt

Dækningsområder – FGU i region Sjælland

Proces i KKR Sjælland - dækningsområder og skoler FGU
Administrativ proces
• Dec. 17/feb. 2018 Fakta-ark og
kriterier fra ministeriet
• 22. feb. Skabelon og materiale til
vurdering af afstand
• FGU temadag for interessenter,
skoler og kommuner m.v. den 28.
februar 2018
• Møde i K17 - 2. marts
• Mellemtid - status fra kommuner
den 16. april 2018
• Endelig indmelding den 9. maj
2018

Politisk proces
• 22. januar 2018 – konstituerende møde i
KKR Sjælland
• 8. februar 2018 møde mellem KKR
formandskaberne og KL’s formandskab
• 19. marts 2018 – møde i KKR Sjælland
• 3. maj 2018 møde mellem KKR
formandskaberne og KL’s formandskab
• Mellem den 9. maj og den 1. juni evt.
møde i KKR eller skriftlig votering –
• Skriftlig votering blandt KKR medlemmer
frist 28.maj kl. 12
• Deadline 1. juni 2018 kl. 12 - KKR Sjælland
skal sende indstilling til ministeren.
• KKR Sj. møde den 22 . Juni 2018

2.1

Beslutningssag: Dækningsområder samt institutions- og
skoleplaceringer for FGU

Skabelon til brug for KKR’s forslag til dækningsområder og institutions- og
skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse
Skabelonen skal ses i forlængelse af Undervisningsministeriets udsendte brev af 12. januar, der opstiller kriterier for den l okale proces. Der skal
indsendes en udfyldt skabelon for hvert forslag til dækningsområde. Materialet skal være Undervisningsministeriet i hænde senest kl. 12 den 1. juni
2018.
Emne
Besvarelse
Bemærkninger/
Vedhæftede
dokumenter
1. Dækningsområdet og institutions- og skoleplaceringer
Hvilke kommuner indgår i forslaget Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner indgår i forslaget til dækningsområde.
til dækningsområde, og hvor mange
Det foreslås, at der oprettes én institution og tre skoler (én i hver kommune).
skoler foreslås oprettet inden for
dækningsområdet?
På hvilken/hvilke adresse/adresser
Fælles - Placering af institution
foreslås institutionen og
Placering af hovedsæde afgøres centralt. Holbæk og Odsherred indstiller placering i
institutionens skoler placeret?
Holbæk Kommune (på kort sig placering i Svinninge, og på længere sigt placering i
Holbæk). Kalundborg indstiller placering i Kalundborg Kommune (Produktionsskolen i
Svebølle).
Det forudsættes, at lederen for den nye FGU institution findes ved eksternt
stillingsopslag.
Kalundborg Kommune - Placering af skole
Skolen får de lokaler, der på nuværende tidspunkt anvendes af Kalundborgegnens
Produktionsskole. Adressen er Saltoftevænge 4, 4470 Svebølle. Det skyldes bl.a., at
den lokalitet har de faciliteter, herunder blandt andet værkstedsfaciliteter, som skal
anvendes af de elever, der skal gå på skolen. Da hele den nuværende målgruppe til
produktionsskolen vil overgå til FGU, vil der være lokalekapacitet på
Produktionsskolen til at rumme alle eleverne.
Holbæk Kommune - Placering af skole
I Holbæk Kommune arbejdes med en kortsigtet plan for skoleplacering og en
langsigtet plan (indenfor 4 år), som skal sikre, at alle FGU-skolens elever kan samles
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på én lokation med en hensigtsmæssig placering.
På kort sigt anses det for nødvendigt at benytte de eksisterende bygninger/lokaler til
den nye FGU-skole. Det betyder, at skolens aktiviteter i en overgangsperiode vil være
geografisk spredt på 2-3 lokaliteter (Svinninge, Tølløse og Holbæk). Adresserne på de
eksisterende lokationer er:
 Hovedgaden 7, 4520 Svinninge (NVPRO)
 Tølløsevej 41, 4340 Tølløse (NVPRO)
 Slotshaven 5, 4300 Holbæk (VUC)
På længere sigt er det hensigtsmæssigt at FGU-skolen placeres i Holbæk by af hensyn
til de unge. Forskellige placeringsmuligheder i Holbæk by er i spil:
 Placering i tilknytning til EUC
 Anden placering i nærheden af de lokale uddannelsesinstitutioner
 Anden placering i nærheden af trafikknudepunkt (offentlig transport)
 Nybyggeri ved Holbæk Have i den syd-østlige del af Holbæk - som katalysator
for den planlagte byudvikling i dette område
Odsherred Kommune - Placering af skole
Der forefindes i Odsherred ingen bygninger, der forud for reformen rummer
forberedende tilbud.
Både den produktionsskole og det VUC, der benyttes som de primære institutioner af
deres art af unge fra Odsherred, ligger i Holbæk Kommune.
Produktionsskolens hovedlokalitet er i Svinninge, som dog er geografisk tæt på den
sydlige del af Odsherred. Dog har Produktionsskolen en smedelinje i Asnæs.
Erfaringen fra ungeindsatsen i Odsherred er, at de unge i målgruppen for
forberedende tilbud er forholdsvist lidt mobile. Tidligere undersøgelser på
ungeområdet (i forbindelse med placering af lokaliteter i en ny
ungdomsskolestruktur) viste at man som ung i Odsherred orienterede sig mod de to
hovedbyer Nykøbing Sj. og Asnæs. Dette for den brede ungegruppe, men endda
endnu mere udtalt for udsatte unge.
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I Odsherred Kommune arbejder vi også på to løsninger i forhold til placering af en af
skolerne. Den første løsning har et kort sigte, mens den anden mulighed arbejder
med en længere tidshorisont.
På kort sigt er det hensigten, at placere skolen på Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle, mens
der arbejdes på at finde en placering i Asnæs.
Asnæs er i forvejen udset som unge- og uddannelsesby og rummer allerede det lokale
gymnasium, samt HF, det ene af kommunens to 10. klassetilbud og pr. august 2018 et
grundforløb 1 til EUD linjen ’byg et hus.’
En placering i Asnæs er derfor at foretrække, i forhold til en både geografisk og for de
unge oplevet central beliggenhed i forhold til dækningsområdet. Dette kræver at der
kan findes en egnet bygning.
I Fårevejle råder kommunen over en bygning, der opfylder de fleste krav til en
kommende FGU, i forhold til størrelse, undervisningslokaler og delvist
værkstedsfaciliteter. I bygningen er der er i forvejen EUD 10, samt
grundforløbselementer til fødevarerettede uddannelser (EUD). På trods af de
nuværende uddannelsers tilstedeværelse er der stadig plads i bygningen til at huse
FGU’ens ungegruppe.
Bygningen har tidligere huset en del af Odsherred Kommunes administration, men er
i disse år ved at blive omdannet til et unge- og uddannelsescenter.
Ved at placere FGU i disse omgivelser vil der kunne dannes et bredt fagligt og socialt
miljø med de eksisterende uddannelser. Det undersøges ligeledes om kommunes
ungdomsskole kan placeres i bygningen.
På længere sigt er der planer om at samle alle ungdomsuddannelser i Odsherred
omkring Odsherred Gymnasium i Asnæs.

3

Hvilke hovedhensyn har ligget bag
det foreliggende forslag om
etablering af dækningsområdet og
beslutningen om institutions- og
skoleplaceringer?

Fælles - Hovedhensyn til forslag om etablering af dækningsområde
Et af hovedhensynene har været, at Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner
har tradition for at samarbejde om konkrete og strategiske uddannelsesinitiativer.
Eksempler på samarbejder på tværs af kommunerne er UU-samarbejdet, brobygning,
jobbro til uddannelse, uddannelsesmesse for unge og psykologordningen UPCN.
Også flere uddannelser går på tværs af de tre kommuner, herunder EUCNordvestsjælland (alle tre kommuner), VUC-Nordvestsjælland (alle tre kommuner) og
Produktionsskolen NVPRO/Campus (Odsherred og Holbæk).
Af nyere samarbejder mellem de tre kommuner findes bl.a. samarbejdet om
tiltrækning af nye uddannelser (lokale fødevarer, ingeniør, sygeplejerske mv.) og
netværket Uddannelsesnetværk Nordvestsjælland i regi af Holbæk Uddannelses- og
Studiecenter (HUSC) med deltagelse af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA),
Akkrediteringsinstitutionen, Roskilde Universitetscenter (RUC) og
Professionshøjskolen Absalon.
De unge i Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner ligner hinanden og har
mange af de samme udfordringer. Derfor vil det være nogle af de samme typer tilbud,
der efterspørges i de tre kommuner. Ved at tilhøre samme dækningsområde for FGUinstitutionen sikres det, at viden om og erfaringer bringes i spil på alle tre skoler i de
tre kommuner.
Fælles - Hovedhensyn til forslag til institutionsplacering
Der ønskes etableret en samlet FGU-institution med en skole i hver af de tre
kommuner.
Placering af hovedsæde afgøres centralt. Holbæk og Odsherred indstiller placering i
Holbæk Kommune (på kort sig placering i Svinninge, og på længere sigt placering i
Holbæk). Kalundborg indstiller placering i Kalundborg Kommune (Produktionsskolen i
Svebølle).
Kalundborg Kommune - Hovedhensyn til forslag til skoleplacering
Skoleplaceringen er først og fremmest valgt, fordi lokaliteten rummer de nødvendige
rammer for at etablere en skole bestående af alle 3 spor inden for en relativ kort
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tidsperiode.
Desuden er produktionsskolen placeret tæt på offentlig transport, så det er nemt for
eleverne at komme til og fra skole.
Holbæk Kommune - Hovedhensyn til forslag til skoleplacering
På kort sigt anses det for nødvendigt at benytte de eksisterende bygninger/lokaler til
den nye FGU-skole, idet ingen af de eksisterende bygninger forventes at kunne
rumme alle FGU-elever.
På længere sigt er det hensigtsmæssigt at FGU-skolen placeres i Holbæk by.
Placeringen begrundes særligt i to forhold:
 Med en placering i Holbæk har flest mulige af kommunens unge adgang til
skolen med offentlig transport indenfor en rimelig transporttid.
 Med en placering i Holbæk kan nærheden til de ordinære
uddannelsesinstitutioner, som de unge skal fortsætte i efter endt FGU-forløb,
udnyttes aktivt.
Odsherred Kommune - Hovedhensyn til forslag til skoleplacering
Rådhusvej 75 er valgt, fordi lokaliteterne rummer de nødvendige rammer for at
etablere en skole bestående af alle 3 spor. Lokalerne er ledige og de er velegnede til
formålet.
Den langsigtede plan om at placere skolen i Asnæs i tilknytning til gymnasiet
underbygger tanken om at skabe et ungdomsuddannelsescampus for alle Odsherreds
unge. Her vil de unge kunne mødes på tværs af uddannelser og FGUs unge kan få
inspiration til den fortsatte vej ind i uddannelsessystemet.
2. Fagligt og økonomisk bæredygtigt miljø
Hvilke eksisterende institutioner
Fælles - Eksisterende institutioner, der forventes at skulle indgå i den foreslåede
forventes at skulle indgå i den
institution
foreslåede institution, og hvilke
Det forventes, at de to produktionsskoler, der i dag er findes i de tre kommuners
eksisterende institutioner forventes område hhv. Kalundborgegnens Produktionsskole og Produktionsskolen NVPRO skal
at udspalte aktivitet mv. til
overgå til den nye FGU-institution 100 %.
institutionen?
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Kalundborgegnens Produktionsskole er beliggende på Saltoftevænge 4, 4470
Svebølle.
Produktionsskolen NVPRO har hovedadresse i skolens egne bygninger på
Hovedgaden 7, 4520 Svinninge. Skolen har desuden undervisning og
aktiviteter på en række andre adresser i Holbæk og Odsherred kommuner,
hvor skolen lejer sig ind i bygninger/lokaler. Produktionsskolen har aktiviteter
i: Svinninge, Tølløse, Holbæk, Asnæs og Nykøbing Sj.

Fælles - Eksisterende institutioner, der forventes at udspalte aktivitet mv. til
institutionen
Nordvestsjællands HF & VUC, der i dag uddanner unge fra alle tre kommuner, skal
delvist overgå til FGU-institutionen. Det drejer sig om AVU, FVU og OBU. Det fremgår
af lovforslaget for FGU-institutionen, at det fortsat vil være muligt at tage disse linjer
på VUC under særlige omstændigheder. Derfor vil disse linjer fortsat eksistere i VUCregi, men en udspaltning af aktivitet forventes.


Nordvestsjællands HF & VUC har hovedadresse på Slotshaven 5, 4300
Holbæk. Institutionen har desuden et udbudssted i Kalundborg. Kun dele af
aktiviteterne på VUC skal overgå til FGU-institutionen.

Det er endnu usikkert, hvorvidt dansk som andetsprog skal udbydes i FGU-regi,
hvilket på nuværende tidspunkt udbydes af både VUC, på Sprogcentrene og AOF. Det
er ligeledes usikkert, hvorvidt STU skal udbydes som en indtægtsdækket virksomhed
på FGU. Såfremt disse skal udbydes på FGU´en, vil det betyde en udspaltning af
aktivitet for disse.
Ifølge den politiske aftale skal hver
skole i udgangspunkt indeholde alle
tre spor af FGU, og der skal være et
tilstrækkeligt elevgrundlag til at
kunne sikre holdfællesskabet på de
forskellige niveauer og til at sikre
økonomisk bæredygtighed.

Fælles - Tilstrækkeligt elevgrundlag
Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner har i fællesskab udarbejdet et
målgruppenotat, hvori der er foretaget forskellige beregninger på, hvor mange unge
hver kommune har, der er i målgruppen til en FGU.
På baggrund af disse beregninger forventer vi, at vi har et tilstrækkeligt elevgrundlag
til én institution og tre skoler med tre spor. De tre skoler placeres med én i hver af de
tre kommuner.

Notat om estimater på
antal borgere i
målgruppe til FGU i
Kalundborg, Holbæk og
Odsherred er vedlagt
som bilag.

Hvorledes lever skolerne op til
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dette?
Hvis en skole pr. 1.8.2019 på grund
af afstand mellem skolens bygninger
ikke vil opleves som et et
sammenhængende
fagligt/pædagogisk skolemiljø bedes
særskilt redegjort for, hvordan det
kan etableres hurtigst muligt.

Kalundborg Kommune - Sammenhængende fagligt/ pædagogisk skolemiljø
Da skolen placeres på 1 skole (Produktionsskolen) vil det bidrage til, at eleverne vil
opleve et sammenhængende fagligt/ pædagogisk skolemiljø.
Derudover prioriteres skolemiljøet højt og derfor vil der også blive lagt vægt på at
arrangere forskellige aktiviteter på tværs af sporerne som eks. introforløb og løbende
fællesaktiviteter som muliggør, at elever lærer hinanden at kende på tværs af de
forskellige spor.
Holbæk Kommune - Sammenhængende fagligt/ pædagogisk skolemiljø
Pga. den spredte geografi med 2-3 FGU-lokationer vil det blive vanskeligt at skabe et
sammenhængende skolemiljø fra start. Det anses ikke for realistisk at etablere alle tre
spor på alle lokationer med det forventede elevgrundlag. Der må derfor arbejdes
særligt med faglig udvikling og vidensdeling på tværs af lærerstaben og med
vejledning og ’brobygning’ mellem de tre spor for eleverne, evt. med projekter og
aktiviteter som det samlende element.
Desuden bør arbejdet med at etablere en samlet FGU-skole i Holbæk by igangsættes
hurtigst muligt.
Odsherred Kommune - Sammenhængende fagligt/ pædagogisk skolemiljø
Begge mulige placeringer skal vurderes i forhold til opfyldelse af reformens krav om
at rumme alle tre FGU linjer under samme tag, for at skabe den nødvendige
fleksibilitet mellem almenundervisning, praktisk undervisning, produktionsrettet
undervisning og praktikunderstøttende aktiviteter, samt sikre et attraktivt ungemiljø.
Med den antalsmæssigt forholdsvis lille målgruppe i Odsherred, vil samlingen af alle
FGU unge samme sted være essentiel, i forhold til ovenstående, hvorfor en
(midlertidig) dispensation til at starte med at have FGU skolen fordelt over to
matrikler ikke umiddelbart er ønskværdig.

Hvilket forventet årselevtal ligger til
grund for den samlede institution og
for de enkelte skoler? Redegør for
beregningsforudsætningerne.

Fælles - Årstal for FGU- institution og skoler
Kommunernes estimat for målgruppens størrelse
Holbæk
Produktionsskole
80

Kalundborg
47

Odsherred
40

Ialt
167
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EGU
KUU
VUC (AVU + FVU/OBU)
Fra Jobcenteret
STU
Sprogskolen og AOF (FVU og OBU)

22
39
50
55
-

21
9
40
50
1
18

16
6
30
30
0
-

59
54
120
135
1
18

246
44 %

186
34 %

122
22 %

554

(henvisning fra jobcenteret)

I alt
Andel af unge i målgruppen til FGU i
hver kommune ud fra den samlede
andel

For beregningsforudsætninger se vedhæftede notat om estimater på antal borgere i
målgruppe til FGU i Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner.
3. Den lokale proces
Redegør for, hvordan den lokale
proces om etablering af
dækningsområder og institutionsog skoleplaceringer har været
tilrettelagt; herunder om
inddragelsen af de eksisterende
institutioner

Fælles - Lokal proces om etablering af dækningsområder og institutions- og
skoleplaceringer
Den lokale proces vedr. dækningsområde har været tilrettelagt således, at der har
været afholdt en række møder på administrativt niveau mellem de tre kommuner.
Her er bl.a. blevet drøftet ambitioner for FGU, målgruppe, interessentinddragelse,
bestyrelse mv. med det formål at få skabt et fælles afsæt for den politiske proces i de
tre kommuner. Derudover har direktørerne fra Holbæk og Kalundborg Kommune
afholdt møder med de uddannelsesinstitutioner, der påvirkes af FGU´en
(produktionsskolerne, VUC og EUC).
Kommunerne har i fællesskab aftalt, at placering af de tre skoler er et anliggende for
den enkelte kommune, mens placeringen af FGU-institutionen afgøres centralt.
Kalundborg Kommune - Lokal proces om etablering af skoleplaceringer
Lederen fra Kalundborgegnens Produktionsskole har henvendt sig med et ønske om,
at produktionsskolen kunne anvendes som placering til FGU´en. Derfor ses
produktionsskolen som en oplagt mulighed for at placere skolen.
Alle de involverede institutioner herunder jobcenteret, produktionsskolen, VUC og
STU har været inddraget i forhold til at komme med deres vurdering af, hvor mange
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elever de har i målgruppen til en FGU.
Dertil har jobcenteret og produktionsskolen været inddraget i forbindelse med
placering af skolen.
Holbæk Kommune - Lokal proces om etablering af skoleplaceringer
Produktionsskolens, VUC’s og EUC’s bestyrelser og ledelse er blevet holdt orienteret
om arbejdet i den tværkommunale embedsmandsgruppe. Desuden er
repræsentanter fra de tre uddannelsesinstitutioner inviteret til at deltage som
medlemmer af Projektudvalget for Unge og Uddannelse, som er nedsat af Holbæk
Kommunalbestyrelse. Projektudvalget har til opgave at implementere reformen
henover de næste 1½ år.
Odsherred Kommune - Lokal proces om etablering af skoleplaceringer
I forhold til de foreslåede placeringer af skolen er dette resultatet af en proces i
Odsherred Kommunes administration hvor eksterne aktører som VUC og EUC
løbende er blevet konsulteret.
De institutioner - jobcenteret, produktionsskolen, VUC, STU, samt AOF, som kunne
tænkes at have unge i målgruppen for FGU har været inddraget i processen i forhold
til at sætte tal på målgruppens størrelse.
4. Offentlig transport
Hvordan vurderes placeringen af
skolerne samlet set at påvirke
transportforholdene for målgruppen
i dækningsområdet?

Kalundborg Kommune - transportforholdene
På nuværende tidspunkt er der 77 årskursister på Kalundborgegnenes
Produktionsskole. Alle disse er i målgruppen til FGU og da skolen placeres på
produktionsskolen, vil der ikke være transportmæssige ændringer for disse elever.
Dertil er det vurderingen, at ca. 50 unge fra jobcenteret er i målgruppen til en FGU.
Det er meget uvist, hvilket tilbud de ellers ville skulle have, og derfor vurderes det
ikke, at transportforholdende vil påvirke denne målgruppe.

Kort med illustration af
transportafstand
(offentlig transport) til
forskellige FGU-skole
placeringer er vedlagt
som bilag.

Dernæst er der en andel fra VUC, der er i målgruppen. VUC er på nuværende
tidspunkt placeret i Kalundborg by. Disse unge vil opleve en ændring i
transportforholdende, da de nu skal til Svebølle. Det er imidlertid usikkert, hvor disse
9

unge har bopæl, og derfor også uvist, hvor mange det vil påvirke i enten positiv eller
negativ retning.
Dertil vil der også være en ændring i den lille målgruppe, der kan være fra
Sprogcenteret i Kalundborg og AOF. AOF er placeret i Holbæk, og derfor må det
umiddelbart gøre transporten lettere, at der muligvis udbydes dansk som andetsprog
på FGU. I forhold til Sprogcenteret i Kalundborg, vil disse nu skulle transportere sig til
Svebølle.
Samlet set er det vurderingen, at det i Kalundborg Kommune ikke vil påvirke
transportforholdene for målgruppen.
Holbæk Kommune - transportforholdene
Med en placering af FGU på 2-3 lokationer er det afgørende for de unges
transportforhold, hvordan undervisningen på de tre spor organiseres.
 Vælger man at etablere alle tre spor på alle lokationer vil
transportmulighederne for de unge fortsætte uændret eller forbedres (denne
løsning anses ikke for realistisk med det forventede elevgrundlag)
 Vælger man at etablere ét spor på hver af de tre lokationer vil
transportmulighederne for de unge forsætte uændret eller forværres.
 Forskellige kombinationsmuligheder vil kunne medføre både forbedringer,
uændrede forhold eller forværringer i forhold til de unges
transportmuligheder.
Med en placering i Holbæk by vil der blive relativt god adgang til skolen med offentlig
transport for alle kommunens unge.
Odsherred Kommune - transportforholdene
Odsherredsbanen er rygraden i den offentlige transport i Odsherred. Den kører
gennem hele kommunen og har Nykøbing og Holbæk som endestationer. En af
stationerne på strækningen er i Fårevejle. Odsherredsbanen suppleres af en række
busruter, som transportmæssigt binder kommunen yderligere sammen.
De 62 unge, som i dag går på produktionsskole, og som forventes at være i
målgruppen for FGU, tager i dag til Svinninge i Holbæk Kommune. For denne gruppe
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af unge vil placeringen i Fårevejle være en klar forbedring af deres transportforhold.
Gruppen på 30 unge, som er tilknyttet jobcenteret, og som er i målgruppen for FGU,
er tilknyttet forskellige indsatser i Odsherred Kommune. Det vurderes ikke, at de
ændrede transportforhold vil påvirke denne gruppe.
Gruppen på 43 unge, som i dag er tilknyttet VUC benytter i dag muligheder i Asnæs,
Holbæk og Nykøbing. De ændrede transportforhold vurderes ikke at have betydning
for denne gruppe
Overordnet kan det konstateres, at placeringen i Fårevejle vil være en fordel for de af
Odsherreds unge, som er i målgruppen for FGU. Størstedelen af denne gruppe af
unge skal i dag ud af kommunen for at komme til deres uddannelsestilbud.
Redegør for, hvordan de foreslåede
placeringer af skoler vil være
tilgængelige med offentlig
transport.

Kalundborg Kommune - Offentlig transport
Produktionsskolen er placeret 1,4 km. fra Svebølle Station.
Holbæk Kommune - Offentlig transport
Produktionsskolen NVPRO i Svinninge ligger 210 m fra Svinninge Station
Produktionsskolen NVPRO i Tølløse ligger 550 m fra Tølløse Station
Nordvestsjællands HF & VUC ligger 1,1 km fra Holbæk Station
Odsherred Kommune - Offentlig transport
Begge mulige lokaliteter ligger tæt ved en station på lokalbanen (Odsherredsbanen)
og der er busruter der forbinder yderområderne med banen, samt busruter direkte til
lokaliteterne. En stor del af Odsherred unge transportere sig i forvejen til Asnæs, i
forbindelse med ungdomsuddannelse.
Det skal dog undersøges om nuværende ruters kapacitet kan inkludere det øgede
antal unge, der betjener sig af disse i samme tidsrum.
Rådhusvej 75 er placeret 730 m fra Fårevejle Station og der er busstoppested lige
udenfor bygningen.
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Beslutningssag: Dækningsområder samt institutions- og
skoleplaceringer for FGU

Tre scenarier for placering af FGU-skole
i Holbæk Kommune
Geografisk illustration af opland (offentlig transport) til forskellige skoleplaceringer, samt
tal for antal unge indenfor forskellige transporttidsintervaller

Placering: Svinninge
Kortet viser: Opland til institution (placeret ved lyserød ring)
med offentlig transport og max. 2 skift

Tabellen viser: Antal unge i Holbæk Kommune, som med offentlig transport med max. 2 skift kan
nå institutionen indenfor de angivne rejsetider
Antal 15-24 årige i
alt i kommunen

30 min opland

45 min opland

60 min opland

75 min opland

8424

6326

7822

8186

8375

Placering: Tølløse
Kortet viser: Opland til institution (placeret ved lyserød ring)
med offentlig transport og max. 2 skift

Tabellen viser: Antal unge i Holbæk Kommune, som med offentlig transport med max. 2 skift kan
nå institutionen indenfor de angivne rejsetider
Antal 15-24 årige
ialt i kommunen

30 min opland

45 min opland

60 min opland

75 min opland

8424

6253

8318

8375

8424

Placering: Holbæk
Kortet viser: Opland til institution (placeret ved lyserød ring)
med offentlig transport og max. 2 skift

Tabellen viser: Antal unge i Holbæk Kommune, som med offentlig transport med max. 2 skift kan
nå institutionen indenfor de angivne rejsetider
Antal 15-24 årige i
alt i kommunen

30 min opland

45 min opland

60 min opland

75 min opland

8424

7404

8367

8424

8424

2.1

Beslutningssag: Dækningsområder samt institutions- og
skoleplaceringer for FGU

Estimater på antal borgere i målgruppe til den
Forberedende Grunduddannelse (FGU) i
Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner

D A TO

22. marts 2018

Dette notat belyser forskellige bud på, hvor mange unge i aldersgruppen 15-24 år, der kan være i målgruppen til at gå på en Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Kalundborg, Holbæk og
Odsherred Kommuner.
Notatet er udarbejdet i et samarbejde mellem de 3 kommuner. Data i notatet er hentet på
samme måde og kan derfor sammenlignes. Der kan imidlertid være variationer i sammensætningen i kommunernes ungegrupper, hvilket kommer til udtryk i vurderingerne af, hvor mange
unge der er målgruppen.
Notatet skal betragtes som et indledende udkast, der kan give et overordnet bud på antallet af
unge i målgruppen for en FGU i de 3 kommuner og samtidig give anledning til drøftelser vedrørende målgruppen.

Definition af målgruppen
Målgruppen til en FGU er ifølge ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ unge under 25 år,
som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse.
En FGU er primært rettet mod de unge der, i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, kan have brug for et forberedende tilbud. Uddannelsen kan eksempelvis være for
unge, som ikke efter afslutning af grundskolen opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. En FGU skal således bidrage til, at den unge efter endt
forløb kan påbegynde en ungdomsuddannelse.
Derudover skal uddannelsen give mulighed for, at en mindre del af målgruppen får et kvalificeret fundament for at opnå beskæftigelse på et ufaglært arbejdsmarked.

Forskellige modeller for beregning af målgruppen
I notatet præsenteres forskellige bud på, hvorledes antallet af unge i målgruppen til FGU kan
estimeres.
 Model 1: Målgruppe beregnet på baggrund af de unges uddannelsesstatus
Data er hentet fra UnoUng, som er UU’s datasystem.
 Model 2: Målgruppe beregnet ved vurdering af udvalgte grupper
Vurderingerne baseres bl.a. på oplysninger indhentet fra kommunernes jobcentre og
nuværende forberedende tilbud.
 Model 3: Forventet årlig tilstrømning til FGU fra 9. og 10. klasse
Data hentes fra KL’s rapport ’Kend din kommune’ samt fra kommunernes kvalitetsrapporter.
 Model 4: Undervisningsministeriets vurdering af målgruppestørrelse
Data hentes fra Undervisningsministeriets notat ’Elevgrundlag’ fra januar 2018.

K ontakt
Sags ans varlig:
Rikke L angholz
Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune
H olbækvej 1 4 1 B
4 4 0 0 Kalundborg

T elefon, direkte: 5 9 5 3 5 3 7 4
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NOTAT

Fælleskommunalt notat
Kalundborg Kommune
Odsherred Kommune
Holbæk Kommune

Der er indledningsvist foretaget et udtræk på uddannelsesstatus for alle kommunernes unge
mellem 15-24 år pr. december 2017. Herefter er der gennemført et udtræk specifikt for kategorien ”Forberedende og udviklende aktiviteter” samt for antal unge på KUU og EGU. Endelig er
data sammenstillet til et bud på antal unge i målgruppen til FGU. Udtrækkene viser et øjebliksbillede og vil ændre sig over tid.
Kommune

Forberedende og
udviklende
aktiviteter

Gennemført
ungdomsuddannelse

Grundskolen

I ungdomsuddannelse
(inkl. EGU
og KUU)

Opfølgende
og opsøgende
vejledning

I alt

Kalundborg

690

1483

1006

1910

236

5325

Odsherred

527

815

708

1136

78

3264

1085

2602

1667

2949

148

8451

2.302

4.900

3.381

5.995

462

17.040

Holbæk
I alt

Tabel 1: Uddannelsesstatus 15-24 årige, udtræk fra UnoUng
Tabel 1 viser uddannelsesstatus for 15-24 årige. Kategorierne, som i tabellen er markeret med
fed, er relevante at se nærmere på:
 Forberedende og udviklende aktiviteter: Unge i denne kategori vurderes som udgangspunkt at være i målgruppen, men et kig på under-aktiviteterne i denne kategori
vil kunne kvalificere estimatet yderligere. I tabel 2 udspecificeres kategorien ”Forberedende og udviklende aktiviteter”
 I ungdomsuddannelse (inkl. EGU og KUU): Unge i kategorien ”I ungdomsuddannelse” vurderes som udgangspunkt ikke at være i målgruppen, men i UnoUng regnes unge
på EGU og KUU med i denne kategori. I tabel 3 vises derfor tal for unge på disse to uddannelser.
 Opfølgende og opsøgende vejledning: I denne kategori er det ikke registreret, hvilken under-aktivitet de unge indgår i. Det er derfor ikke muligt ud fra UnoUng-data at
vurdere, hvor mange af disse unge, der kunne være i målgruppen til en FGU. I opsummeringen sidst i dette afsnit medregnes hele gruppen.
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Model 1: Målgruppe beregnet på baggrund af uddannelsesstatus

Målgruppe til
FGU

Unge i alt i kommune

Kalundborg
Kommune

Holbæk
Kommune

5.325

Odsherred
Kommune

8.451

3.264

3

2

Forberedende og udviklende aktivitet er
11.-13. skoleår
Afsoning

Ja
Nej

2

3

1

Ja

11

29

23

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU
Arbejde - deltid

Nej

53

122

49

Arbejde - fuld tid

Nej

127

197

87

Danskuddannelse

Nej

77

183

67

Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven
Frataget ungeydelsen

Nej

6

19

9

Ja

0

0

1

Fritagelse for uddannelsespligt i hht.
Vejledningsloven
Højskole

Nej

1

3

0

Nej

3

6

2

Ledig

Ja

1

1

0

Offentlig forsørgelse

Ja

238

221

164

Ophold i udlandet

Nej

10

22

5

Orlov

Nej

1

1

1

Praktik i ungevejledningen

Nej

2

2

0

Ja

56

80

40

Selvstændig erhvervsdrivende

Nej

1

2

1

Sygdom

Nej

1

1

2

Produktionsskole

VUC-AVU niveau (+FVU)

Ja

68

121

40

VUC-HF niveau

Nej

28

64

29

Værnepligt

Nej

1

3

4

Øvrige uddannelser og kurser

Nej

3

2

0

374

455

269

Unge med uddannelsesstatus
”Forberedende og udviklende
aktivitet”, med under-aktivitet
som potentielt er i målgruppen

Tabel 2: Aktiviteter for unge med uddannelsesstatus ”Forberedende og udviklende aktivitet er”,
udtræk fra UnoUng
Tabel 2 viser under-aktiviteter for unge med uddannelsesstatus ”Forberedende og udviklende
aktiviteter”. En række af aktiviteterne kan sorteres fra som målgruppe for FGU, f.eks. fuldtidsarbejde, højskoleophold og ophold i udlandet. For andre under-aktiviteter er det mere usikkert
om de unge er i FGU målgruppen eller ej, f.eks. unge i deltids- eller fuldtidsarbejde.
I anden kolonne angives et bud på om under-aktiviteterne vurderes at være i målgruppen for
FGU eller ej. Sammentællingsrækken nederst i tabellen opsummerer, hvor mange unge med
uddannelsesstatus ”Forberedende og udviklende aktiviteter”, der potentielt er i målgruppen for
FGU.
Der kan være unge, der er i gang med en uddannelsesaktivitet, samtidig med at de modtager
offentlig forsørgelse. Disse unge vil i UnoUng registreres under deres uddannelsesaktivitet. Derfor vil jobcenterets tal for unge på offentlig forsørgelse/uddannelseshjælp være større end tallet
for ”Offentlig forsørgelse” fra UnoUng-udtrækket.
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Forberedende og udviklende aktiviteter

Kalundborg
Kommune
EGU

Holbæk
Kommune

21

Odsherred
Kommune
22

I alt

16

59

KUU

14

39

6

59

I alt

35

61

22

118

Tabel 3: Antal unge på KUU og EGU, udtræk fra UnoUng
Opsummering
Tabel 4 viser en opsummering af antal unge i målgruppen til FGU beregnet på baggrund af uddannelsesstatus udtrukket fra UnoUng.
Kalundborg
Kommune

Unge i alt i kommune

Holbæk
Kommune

Odsherred
Kommune

I alt

5.325

8.451

3.264

17.040

374

455

269

1.098

236

148

78

462

EGU

21

22

16

59

KUU

14

39

6

59

645

664

369

1.678

12,1%

7,8%

11,3%

9,8%

Unge med uddannelsesstatus ”Forberedende og udviklende aktivitet”,
med under-aktivitet som potentielt
er i målgruppen
Unge med uddannelsesstatus ”Opsøgende og opfølgende vejledning”

I alt
Procent af kommunens samlede
ungegruppe 15-24 år

Tabel 4: Opsummering af målgruppe til FGU beregnet på baggrund af uddannelsesstatus
Opsummeringen kan betragtes som en brutto-gruppe. Antallet af unge som reelt er i målgruppen forventes at blive mindre. Vi ved blandt andet, at langt fra alle unge i gruppen ”Offentlig
forsørgelse” vil være i målgruppe til FGU. Nogle er så tæt på at være klar til uddannelse, at de
blot skal hjælpes i gang, mens andre er så besværede af personlige eller sociale udfordringer,
at der skal andet til end FGU. Også med hensyn til unge i gruppen ”Opsøgende og opfølgende
vejledning” er det meget usikkert , hvor stor en del, der er i målgruppen til FGU.
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EGU og KUU

NOTAT

Model 2: Målgruppe beregnet ved vurdering af udvalgte grupper
Nedenfor belyses forskellige enheders bud på, hvor mange unge i alderen 15-24 år, der kunne
være i målgruppen til en FGU i Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner. De forskellige
enheder er: Jobcenter, produktionsskole, VUC og STU samt data vedrørende unge der er henvist til en sprogskole samt til AOF. Valget af enheder skyldes, at de unge på nuværende tidspunkt modtager et tilbud på disse enheder, som skal erstattes af en FGU (med undtagelse af
jobcenteret).

Målgruppe vurderet af jobcenteret
I dette afsnit er der indsamlet data fra kommunernes jobcent re vedrørende antallet af unge,
der er på uddannelseshjælp/offentlig forsørgelse samt jobcentrets vurdering af, hvor mange af
disse unge, der kunne være i målgruppen til en FGU.
Antal unge på uddannelseshjælp/
offentlig forsørgelse mellem 18-24 år

Kalundborg
Kommune

Holbæk Kommune

Odsherred
Kommune

Aktivitetsparate

183

209

135

Uddannelsesparate

126

160

103

I alt

309

369

237

50

Ca. 15% af alle
unge på uddannelseshjælp =55

30

Vurdering i forhold til den faktisk andel, der kunne være i målgruppen

Tabel 5:Antal unge på uddannelseshjælp
Note: Det fremgår af ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’, at unge med funktionsnedsættelse, kronisk sygdom eller unge i misbrugsbehandling, som ikke kan deltage i FGU på fuld
tid, kan visiteres af den kommunale ungeindsats til deltagelse på nedsat tid. Her betaler kommunen for den øgede udgift til forløbet herunder forsørgelse. Det er derfor en mulighed, at den
kommunale ungeindsats vil visitere flere til FGU end det forventede antal ordinært visiterede.
Kalundborg Kommune
Af skemaet fremgår det, at Kalundborg Kommune i øjeblikket har i alt 309 unge mellem
18-24 år på uddannelseshjælp. Heraf er 183 aktivitetsparate og de vurderes som udgangspunkt
ikke til at være i målgruppen til en FGU. 126 af de unge er uddannelsesparate.
Jobcentret vurderer, at ca. 50 unge er i målgruppe til FGU på baggrund af nuværende tal. Denne vurdering er foretaget ud fra tidligere erfaringer vedrørende de uddannelsesparate unge.
Erfaringer fra de seneste optag til ungdomsuddannelser er, at ca. 50 % af de unge der går i
gang med ordinær uddannelse går i gang med en erhvervsuddannelse. De resterende 50 % går
i gang med forberedende uddannelsesforløb (AVU, KUU, EGU, 3 årig HF mv.).
På baggrund af den fleksibilitet der ligger i FGU'en samt det, at der er et løbende optag, forventes en større andel unge som vil blive afsluttet til uddannelse. Jobcentrets umiddelbare vurdering er på den baggrund, at vi vil få omkring 25 % flere unge i gang med ordinær uddannelse
når FGU starter i forhold til nuværende.
Holbæk Kommune
Uddannelse til Alle Unge, som i Holbæk varetager Jobcenterfunktionen i relation til kommunens
unge, gennemførte i uge 34 i 2017 en screening af unge i alderen 18-24 år på uddannelseshjælp med det formål at afklare om de var i målgruppe til KUU. På baggrund af sc reeningsresultaterne vurderer Uddannelse til Alle Unge at ca. 15 % af unge i alderen 18-24 år på uddannelseshjælp vil være i målgruppen til FGU. Det betyder et aktuelt antal unge på ca. 55.
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Odsherred Kommune
I lighed med Holbæk Kommune har Odsherred Kommune i jobcenterets uddannelsesspor, i uge
7, screenet gruppen af unge på uddannelsesydelse – hvorved en samlet vurdering viser et antal
på ca. 30 unge i målgruppe for FGU.

Målgruppe vurderet af produktionsskolen
I dette afsnit er der indsamlet data fra Kalundborg Produktionsskolen samt Produktionsskolen
NVPRO vedrørende antal af unge, der går på produktionsskolerne eller modtager et tilbud om
en EGU eller KUU, der ligeledes udbydes af produktionsskolerne. Da FGU´en erstatter produktionsskolens tilbud, vil alle være i målgruppen til en FGU.

Antal unge på produktionsskole

Kalundborg Kommune

Holbæk Kommune

Odsherred
Kommune

Produktionsskoleelever

47

80

40

EGU

21

22

16

KUU

9

39

6

77

141

62

77

141

62

I alt
Vurdering af andel i målgruppen til
en FGU

Tabel 6: Antal unge på produktionsskole, EGU og KUU
Kalundborg Kommune
I forhold til Kalundborg Kommune er der indsamlet data vedr. de elever, der går på Kalundborg
Produktionsskole. Langt størstedelen af disse er bosat i Kalundborg Kommune. Det betyder
samtidig, at det ikke er medtaget, såfremt der er elever, der er bosat i Kalundborg Kommune,
som går på en produktionsskole i en anden kommune. Data angiver antallet af årskursister. Af
skemaet fremgår det, at Kalundborg Kommune har 77 elever på produktionsskolen, som alle
vurderes at være i målgruppen.
Holbæk og Odsherred kommuner
I forhold til Holbæk og Odsherred kommuner er data udtrukket fra UU’s it -system UnoUng, som
viser et øjebliksbillede af, hvor mange elever, der går i tilbuddene på udtrækningstidspunktet.
Data omhandler kun unge op til og med 24 år. Da tallene kun omfatter unge op til og med 24
år og FGU skal erstatte produktionsskole, EGU og KUU vurderes alle unge at være i målgruppen.

Målgruppe vurderet af VUC
I dette afsnit er der indsamlet data fra Nordvestsjællands HF & VUC vedrørende antallet af unge
fra hver af kommunerne, der går på linjerne AVU eller FVU/OBU på VUC, idet det er forventningen at flere af disse unge vil være i målgruppen for en FGU. Tillige gives en vurdering af, hvor
mange af disse unge, der kunne være i målgruppen til en FGU. Der er her tale om et øjebliksbillede, da det ikke er muligt at genere data på årselever for alle 3 kommuner.
Antal unge på VUC mellem 15-25
på linjerne AVU, FVU og OBU
AVU
FVU/OBU

Kalundborg
Kommune

Holbæk
Kommune

Odsherred
Kommune

66

80

38

9

22

7

I alt

75

102

45

Vurdering af andel i målgruppen til
en FGU

40

50

30

Tabel 7: Antal unge på VUC (AVU, FVU,OBU) i aldersgruppen 15-25 år
Overordnede overvejelser og opmærksomhedspunkter
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Ovenstående betyder, at det ikke vil være alle de unge, der i dag tager OBU, AVU-fag og
FVU-fag på VUC, som skal overgå til FGU. Derudover vil der være mulighed for at udbyde
dansk som andetsprog i alle 3 uddannelsesspor i FGU, ligesom det vil være muligt at udbyde STU som indtægtsdækket virksomhed. Hermed kan målgruppen blive større.
Kalundborg Kommune
Data er indhentet fra Nordvestsjællands HF & VUC. Kalundborg Kommune har 75 elever på AVU
og FVU/OBU. Da det ikke vil være alle de unge, der vil være i målgruppen til en FGU er det vurderingen, at ca. 40 (50 %) af disse unge, vil være i målgruppen til en FGU.
Holbæk Kommune
Data hentet fra Nordvestsjællands HF & VUC. Holbæk Kommune har 102 elever på AVU og
FVU/OBU. Det er vurderingen, at ca. 50 (50%) af disse unge, vil være i målgruppen til en FGU.
Odsherred Kommune
Data hentet fra Nordvestsjællands HF & VUC. Odsherred Kommune har 45 elever på AVU og
FVU/OBU. Det er vurderingen, at størstedelen af disse unge, vil være i målgruppen til en FGU.

Målgruppe vurderet af STU
I dette afsnit er der indsamlet data fra hver af kommunerne vedrørende antallet af unge der er
i gang med en STU og herunder andelen der kunne være i målgruppen for en FGU.
Antal unge mellem 15-24 der er i
gang med en STU
STU

Kalundborg Kommune
76

Holbæk Kommune
95

Odsherred
Kommune
52

Vurdering af andel i målgruppen til
en FGU

1

Ikke vurderet

0

Tabel 8: Antal unge i gang med STU
Kalundborg Kommune
Af skemaet fremgår det, at Kalundborg Kommune har 76 elever mellem 15-24 der er i gang
med en STU. I kommunen er visitationskravene i de senere år blevet ændret meget hvilket
betyder, at der kun visiteres unge til en STU som absolut har behov for dette.
På den baggrund er det vurderingen, at kun 1-3 pct. af disse borgere vil være i målgruppen til
en FGU. Nogle af de borgere, der i dag visiteres til en STU, kunne fremover visiteres til en FGU
på eks. halv tid, men det er vurderingen, at der er tale om en lille gruppe.
Holbæk Kommune og Odsherred kommuner
Antal elever fra STU i målgruppen til FGU vurderes at være meget lille.

Målgruppe vurderet af sprogskolen og AOF
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NOTAT

Man vil fortsat kunne tage OBU, FVU-fag og AVU-fag på VUC samt FVU og OBU hos VUC’s
driftsoverenskomstparter under følgende omstændigheder:
 Den unge er og vedbliver med at være i minimum halvtidsbeskæftigelse (min. 18
timer/uge).
 Den unge har gennemført en ungdomsuddannelse, men har behov for faglig opkvalificering inden for specifikke fag.
 Den unge er i gang med en ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende
fag.
 Den unge læser hovedsageligt hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering
inden for enkelte fag for eksempel matematik eller engelsk for at kunne klare det
gymnasiale niveau. Der kan højest tages 1 fag på AVU-niveau hvert halvår.
 Den unge er på barsel og ønsker at følge enkelte fag på VUC.

NOTAT

Der udbydes ligeledes FVU og OBU i sprogskoler og gennem AOF. Disse tilbud er til borgere, der
kan tage et sådan kursus i deres fritid og borgerne tager dem gerne i forlængelse af andre tilbud. Data vedrørende andelen af unge, der modtager et tilbud fra sprogskolen og AOF er ikke
medtaget her, da det antages, at disse tilbud skal fortsætte med at eksistere. Der er imidlertid
taget data med vedrørende antal unge, der henvises fra jobcenteret.
Antal unge mellem 15-24 der er
henvist til et tilbud på sprogskolen
og på AOF
Henvisning til sprogskolen og AOF pr.
d.d.
I alt
Vurdering af andel i målgruppen til
en FGU

Kalundborg Kommune
18
18
18

Holbæk Kommune

Odsherred
Kommune

-

-

-

-

-

-

Tabel 9: Antal unge henvist til tilbud på sprogskole og AOF
Holbæk og Odsherred kommuner
Data ikke indhentet.

5. Samlet for alle enhederne
Nedenfor præsenteres et skema, der opsamler data for hvor mange unge der vurderes at være
i målgruppen ud ovenstående beregninger.
Kalundborg
Kommune

Unge i alt i kommune

Holbæk Kommune

Odsherred
Kommune

I alt

5.325

8.451

3.264

17.040

Jobcenteret

50

55

30

135

Produktionsskole (inkl. EGU
og KUU)
VUC (AVU, FVU og OBU)

77

141

62

280

40

50

30

120

1

-

0

1

18

-

-

18

186

246

122

554

34%

44%

22%

3,5%

2,9%

3,7%

STU
Sprogskolen og AOF (OBU
og FVU)
I alt vurderet i målgruppen til FGU
Kommunens andel af dækningsområdets samlede
målgruppe til FGU
Procent af kommunens
samlede ungegruppe 15-24
år

Tabel 10: Samlet vurdering af antal unge i målgruppen for FGU
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Det forventes, at der i det første stykke tid vil være flere unge i kommunerne, der er i målgruppen til en FGU, end der vil være over tid. Den primære målgruppe til en FGU er som nævnt
indledningsvist unge, som ikke opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller til en
gymnasial uddannelse efter ophør af undervisningspligten. Nedenfor kigges der derfor på andelen af unge, der forlader folkeskolen uden at have 02 i dansk og matematik samt andelen af
ikke-uddannelsesparate efter 9. klasse og 10. klasse. Det er forventningen, at de unge, der
falder under en af disse kategorier, vil være den primære målgruppe for FGU og data over
hvorledes det ser ud på nuværende tidspunkt, kan give et billede af, hvad den fremadrettet
tilstrømning vil blive.

Andel unge der forlader folkeskolen uden 02 i dansk og matematik
KL udgiver årligt rapporten ’Kend din kommune’ med nøgletal for landets kommuner. Der bliver
enten årligt eller hvert andet år (er forskelligt fra kommune til kommune) udarbejdet en kvalitetsrapport for hver kommune, som er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj. I begge
rapporter findes nøgletal for andelen af unge, der forlader folkeskolen med karakteren 02 eller
mere i dansk og matematik. Nøgletallene udregnes på lidt forskellig måde og kan derfor ikke
sammenlignes direkte. På baggrund af nøgletallene er i tabellen herunder antallet af unge, som
forlader folkeskolen uden 02 i dansk og matematik.
Andel unge der forlader folkeskolen uden at have 02 i dansk eller
matematik
KL:
Kend din kommune 2018
Kommunerne:
Kvalitetsrapport 2015/2016
Antal unge i faktisk tal

Kalundborg
Kommune

Holbæk
Kommune
24,8 %

18,5 %

17,5 %

12,4 %

Odsherred
Kommune
15,5 %

50-70

Andelen ikke uddannelsesparate efter 9. klasse og 10. klasse
Hvert år foretages der en automatisk og en manuel vurdering af alle elever i 9. klasse og 10.
klasse i forhold til deres uddannelsesparathed. Den automatiske vurdering tager udelukkende
højde for karaktererne, mens den manuelle vurdering også medtager sociale og personlige forudsætninger.
Andel unge der er vurderet ikke
uddannelsesparat

Kalundborg
Kommune

Holbæk
Kommune

Odsherred
Kommune

Antal børn i 9. klasse i alt

396

-

-

Antal ikke-uddannelsesparate

117

-

-

Antal børn i 10. klasse i alt

79

-

-

Antal ikke-uddannelsesparate

10

-

-

Kalundborg Kommune
Der er 396 elever p.t., der går i 9. klasse i Kalundborg Kommune. 117 af disse er vurderet ikke
uddannelsesparate. For 42 af eleverne skyldes dette, at de ikke har fået 02 i dansk og matematik. 3 har ikke angivet deres karakter og for de resterende skyldes det, at de er vurderet ikke at
være parat grundet sociale eller personlige årsager. Nogle af disse elever vælger et 10. klassestilbud. De øvrige kan være i målgruppen for en FGU.
Der er 79 elever i kommunens 10. klassestilbud. 11 af disse er vurderet ikke at være parate. 10
af disse skyldes, at de ikke har opnået 02 i dansk og matematik. 1 skyldes so ciale eller personlige årsager.
Holbæk og Odsherred kommuner
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NOTAT

Model 3: Forventet årlig tilstrømning til en FGU

Undervisningsministeriets vurdering af målgruppestørrelse
Undervisningsministeriet har foretaget en opgørelse over fordelingen af målgruppen for FGU
på kommuneniveau, som baserer sig på tre forskellige elementer:
1. Det faktiske forbrug af produktionsskoletilbud og EGU i de enkelte kommuner baseret på regnskabstal.
2. Den anslåede fordeling af brugen af AVU, FVU, OBU og KUU fordelt på kommuner.
3. Restgruppens størrelse (unge uden uddannelse/job)
Forventet antal årselever i FGU fordelt på kommuner
Andele
(1)
(2)
(3)

(4)

Elevgrundlag
(5)

Andel af samlet produk- Andel af samlet FVU,
tionsskole og egu
OBU, avu og KUU
aktivitet 2016
aktivitet 2016

Andel af restgruppe 2016

Vægtet fordeling

Elevgrundlag i antal
årselever

Holbæk

1,73%

1,77%

1,51%

1,67%

234

Kalundborg

1,25%

1,10%

1,24%

1,20%

168

Odsherred

0,57%

0,64%

0,80%

0,66%

92

Kommune

Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger

494

Ministeriet angiver i brev af 12. januar 2018 til KL, KKR og kommunerne at en institution
forventes i gennemsnit at have ca. 470 årselever. De tre kommuner vil ifølge ministeriets
beregninger have tilsammen 494 årselever.
Der angives ikke i ministeriets udmeldinger et bud på det antal årselever, der som minimum skal gå på en skole for at opretholde en bæredygtig enhed – både fagligt og økonomisk.
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Data ikke indhentet.

Kalundborg Kommune
Alder

Forberedende og
udviklende aktiviteter

Gennemført
ungdomsuddannelse

Grundskolen

I ungdomsuddannelse

Opfølgende
og opsøgende vejledning

I alt

15

1

558

8

16

26

368

225

4

623

17

72

4

73

448

6

603

18

64

22

6

508

49

649

19

76

166

327

37

606

20

80

235

154

35

504

21

83

240

89

27

440

22

91

243

68

28

430

23

108

285

47

25

465

24
I alt

89

288

690

1483

1

1006

567

36

25

438

1910

236

5325

Holbæk Kommune
Alder

Forberedende og
udviklende aktiviteter

Gennemført
ungdomsuddannelse

Grundskolen

I ungdomsuddannelse

1517 år
1824 år
I alt

137

0

1655

1128

Opfølgende
og opsøgende vejledning
11

I alt

948

2602

12

1821

137

5520

1085

2602

1667

2949

148

8451

2931

Odsherred Kommune
Alder

Forberedende og
udviklende aktiviteter

Gennemført
ungdomsuddannelse

Grundskolen

I ungdomsuddannelse

Opfølgende
og opsøgende vejledning

I alt

1517 år
1824 år
I alt

71

0

686

394

6

1157

456

815

22

742

72

2107

527

815

708

1136

78

3264
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Bilag 1 – Uddannelsesstatus 15-24 årige, udtræk fra UnoUng
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Beslutningssag: Dækningsområder samt institutions- og
skoleplaceringer for FGU

– tusind veje til uddannelse
April 2018

NVPRO/campus bemærkninger til ”Forslag til mulige dækningsområder og
institutions- og skoleplaceringer for den kommende FGU i Nordvestsjælland”.

Kommunesamarbejdet.
Det giver god mening, at de tre nordvestsjællandske kommuner samarbejder omkring
FGU’en. Der er en lang tradition for samarbejde på uddannelsesområdet, og matcher
fint den geografi de lokale uddannelsesinstitutioner dækker (EUD, Produktionsskoler,
VUC, mfl.)
Elevmæssigt ser det umiddelbart også ud til, at den nye institution har tilstrækkeligt
med elever til at opfylde minimumskravene til etablering.
Institutionens fysiske placering
Institutionen synes at være stærkt udfordret ift. skolernes fysiske placering. Folketingets
partier har i aftalegrundlaget betonet, at ” Den ny uddannelse tager udgangspunkt i
produktionsskolernes særlige pædagogik…..”, hvilket betyder at man fortsat ser undervisningen udfoldet i et miljø af ægte værdiskabende arbejde, i autentiske værksteder,
som et centralt tilbud på institutionen. Man betoner også vigtigheden af afsætning af
varer og tjenesteydelser på markedet, i lighed med det som produktionsskolerne leverer
i dag.
Det vil, alt andet lige betyde, at den nye institution skal råde over de samme undervisningsfaciliteter, som der samlet set rådes over i dag. Det udfordrer institutionen på
den lange bane. Hvis aktiviteterne på sigt skal flyttes, og samles i de større og centralt
beliggende byer (hvilket der er udtrykt ønske om), vil det kræve en betydelig økonomisk
investering. Produktionsskolerne ejer i dag en del bygninger, men ”bytteforholdet” ved
salg er meget ringe, idet forskellen på kvadratmeterprisen i by og på land er meget stor,
samtidig med at det er resursekrævende at genetablere aktiviteterne. Kvadratmetermæssigt er det ikke realistisk at huse den samlede aktivitet indenfor rammerne af de
eksisterende produktionsskoler eller VUC-centre.
Der er ikke i aftalen om FGU giver ekstra økonomi til uddannelsen, ud over det der i
forvejen gives til aktiviteterne i dag. Tværtimod er de første besparelser allerede indhentet (effektivisering), og det synes at være klart, at området skal tilføres et betydeligt
økonomisk tilskud, for at opfylde krav og mål i aftalen.

Hovedgaden 7, 4520 Svinninge - tlf. 5921 6666 - mail: info@nvpro.dk - www.nvpro.dk

– tusind veje til uddannelse
Det er derfor nødvendigt at fortsætte en stor del af aktiviteterne indenfor rammerne af
de eksisterende institutioner, indtil evt. nye muligheder for placering åbner sig. Ifm.
etableringen af en ny samlet skole, er det vigtigt, at kigge på en evt. bevarelse af de
gode og meget givende undervisningsenheder, som produktionsskolen driver i tilknytning til lokale aktiviteter. Her tænkes bl.a. på aktiviteterne omkring Værftet og
Naturskolen, samt vores smedeafdeling i Odsherred, som er placeret i en lokal smedevirksomhed.
På dan lange bane vil det dog være uhensigtsmæssigt at have aktiviteter på for mange
adresser, og NVPRO/campus er enig i idéen om på sigt, at samle den overvejende del af
aktiviteterne under samme tag (senest efter 4 år). Dette både af økonomiske og
pædagogiske årsager. Én skole i hver kommune, ville være optimalt, mens elevantallet
må være afgørende for, om alle tre spor kan tilbydes på alle skoler. Det er dog vigtigt, at
afstandsspørgsmålet (krav om nærhed) ikke bliver det altafgørende, og kommer til at
stå i vejen for driften af gedigne faglige og pædagogisk bæredygtige undervisningsmiljøer.
Den lokale proces.
Ift. arbejdet med fremtidig placering af institution og skoler samt bygningsanvendelse
har NVPRO/campus endnu ikke været inddraget. Kommunerne har på møde orienteret
om, at processen omkring bygningsanvendelse drøftes på et overordnet administrativt
og politisk plan, og at skolen bliver inviteret ind i samarbejdet, så snart det er relevant.
Det ser vi meget frem til, idet vi mener at kunne bidrage med væsentlige input til
etablering og drift af den nye institution. Det er produktionsskolerne der, som enkeltinstitution, kommer med det største antal elever ind i den nye uddannelse, og vi vil
gerne bidrage med vores erfaringer med målgruppen, set i forhold til de mål og visioner
der er med den nye uddannelse.
Vi er meget positivt stemt overfor etablering af FGU’en, og glæder os til samarbejdet.
På vegne af NVPRO/campus
Henrik Bendixen
Forstander
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Holbæk, 11.04.18

Høringssvar
Nordvestsjællands HF og VUC takker for muligheden for at afgive høringssvar i forhold til
etablering af FGU, herunder dækningsområder og placering.
VUC har en dobbelt interesse i at FGU bliver en succes på kort sigt og på længere sigt.
På kort sigt skal der udspaltes dele af VUC’s aktivitet og dermed aktiver og passiver. Dette
inkluderer medarbejdere og kursister, og i denne forbindelse udspaltes en del af vores
kerneopgave med at løfte unge og voksne videre ind i uddannelse og job. Uanset om selve
aktiviteten ligger hos VUC eller hos en anden institution, så er det kvalificerede løft af denne
opgave helt central. Det er derfor vigtigt, at FGU’en får de bedst mulige betingelser for at
opfylde dens formål.
På længere sigt vil VUC med HF-uddannelsen være aftagerinstitution for, sandsynligvis, en
mindre del af FGU-eleverne. Samarbejdet med FGU og mulighed for brobygning er derfor et
andet centralt aspekt for VUC.
Vi har følgende bemærkninger til dækningsområde og skoleplaceringer:
- Vi er meget tilfredse med, at Nordvestsjællands tre kommuner er gået sammen. Det
giver god mening i forhold til de primære aftagerinstitutioner, EUC og VUC, der
dækker samme område.
- Det er afgørende, at placeringen af FGU-skolerne bliver central i forhold til
aftagerinstitutioner og øvrige uddannelsesmiljøer. Derudover vil en central placering
give mere prestige. Så et er, hvordan man starter FGU op med udgangspunkt i de
nuværende lokaler på produktionsskolerne og på VUC, men når vi ser 2-4 år frem, kan
der med fordel være en anden plan, sådan som det også beskrives af Holbæk
Kommune.

Holbæk afd.
Slotshaven 5 - 4300 Holbæk
Tlf. 5948 0348 - Fax. 5948 0340
holbaek@nvsvuc.dk

Kalundborg afd.
J. Hagemann-Petersens Allé 3 - 4400 Kalundborg
Tlf. 5948 0370 / 5951 5800 - Fax. 5948 0377
kalundborg@nvsvuc.dk

- Placering af skole i Kalundborg: ifølge lovforslaget skal der tages udgangspunkt i de
nuværende bygninger på produktionsskoler og VUC’er. Vi forstår godt, at det er
fristende at tage udgangspunkt i Kalundborgegnens Produktionsskole i Svebølle, men
der vil være en fare for, at skolen vil lukke sig mere om sig selv, da den ligger
afsondret fra andre uddannelsessteder. Hvis man på sigt ønsker en central placering
af skolen i Kalundborg, var det en mulighed at lade den almene grunduddannelse og
den teoretiske del af erhvervsgrunduddannelsen foregår i VUC’s lokaler på Torvet 10
centralt i Kalundborg. Det vil på kort sigt ikke give mulighed for et fælles skolemiljø
med produktionsgrunduddannelsen, men til gengæld vil studiemiljøet være tæt på
aftageruddannelser med gode muligheder for brobygning.
- Da VUC har en relativt lille aktivitet i Kalundborg, er der en risiko for, at studiemiljøet
fra august 2019 vil blive forringet pga. udspaltningen til FGU. Det må være i alles
interesse at sikre et bredt udvalg af uddannelser i gode studiemiljøer med gode
faglige miljøer for de ansatte. Der er brug for at fastholde et tilbud på
grundskoleniveau for voksne på 25 år og derover. I forbindelse med placering af FGUskolen i Kalundborg, er det oplagt med en drøftelse af Kalundborgs
uddannelsesmiljøer og fastholdelse af disse.

Venlig hilsen

Pernille Brøndum Rasmussen
Rektor
Nordvestsjællands HF og VUC

Holbæk afd.
Slotshaven 5 - 4300 Holbæk
Tlf. 5948 0348 - Fax. 5948 0340
holbaek@nvsvuc.dk

Kalundborg afd.
J. Hagemann-Petersens Allé 3 - 4400 Kalundborg
Tlf. 5948 0370 / 5951 5800 - Fax. 5948 0377
kalundborg@nvsvuc.dk

2.1
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Skabelon til brug for KKR’s forslag til dækningsområder og institutions- og
skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse
Skabelonen skal ses i forlængelse af Undervisningsministeriets udsendte brev af 12. januar, der opstiller kriterier for den l okale proces. Der skal
indsendes en udfyldt skabelon for hvert forslag til dækningsområde. Materialet skal være Undervisningsministeriet i hænde senest kl. 12 den 1. juni
2018.
Emne
Besvarelse
Bemærkninger/
Vedhæftede
dokumenter
1. Dækningsområdet og institutions- og skoleplaceringer
Aftalen mellem de
Hvilke kommuner indgår i forslaget Greve, Høje-Taastrup, Lejre, Roskilde og Solrød Kommune indgår i forslaget.
Der
foreslås
oprettet
i
alt
4
skoler
med
beliggenhed
i
Greve,
Høje-Taastrup,
Lejre
og
fem kommuner er
til dækningsområde, og hvor mange
Roskilde kommuner, mens der i Solrød foreslås oprettet en matrikel af skolen i Greve.
vedhæftet
skoler foreslås oprettet inden for
dækningsområdet?
På hvilken/hvilke adresse/adresser
Moderinstitutionen placeres i Høje Taastrup Kommune.
foreslås institutionen og
institutionens skoler placeret?
Det forudsættes, at FGU´en benytter de lokaler som i dag anvendes af VUC og
produktionsskoler eller tilsvarende egnede lejemål i samme prisklasse. For nuværende er
det hensigten, at nedenstående lokaler skal bringes i anvendelse.
Produktionsskolerne i Greve Kommune, Grevevej 20, 2670 Greve, Høje-Taastrup
Kommune, Rugvænget 7, 2630 Høje-Taastrup samt i Solrød Kommune, Højagervænget
21, 2680 Solrød Strand.
Kohinoor, Produktionsskolen i Lejre Kommune: Hovedvejen 10D, Glim, 4000 Roskilde
Roskilde: BASE 4000, Roskilde Produktionsskole, Københavnsvej 133, 4000 Roskilde
Hvilke hovedhensyn har ligget bag
det foreliggende forslag om
etablering af dækningsområdet og
beslutningen om institutions- og
skoleplaceringer?

De fem kommuner udgør et geografisk område, der hører naturligt sammen, og hvor der
i forvejen er stor interaktion både på undervisningsområdet og på en række andre
områder. De unge uddannelsessøgende færdes allerede i dag på tværs af
kommunegrænserne, hvilket også skal ses i lyset af veludviklede infrastrukturelle
forbindelse med bus og tog m.v. Der eksisterer allerede en række store og veletablerede
uddannelsesmuligheder og –visoner, som danner et godt og konstruktivt grundlag for
1

oprettelse af FGU i et samarbejde mellem de fem kommuner.

2. Fagligt og økonomisk bæredygtigt miljø
Hvilke eksisterende institutioner
Produktionsskoler (kommuneplacering):
forventes at skulle indgå i den
Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup (afdelinger i Greve og Høje-Taastrup)
foreslåede institution, og hvilke
Solrød Produktionsskole
eksisterende institutioner forventes Produktionsskolen Kohinoor i Lejre Kommune
at udspalte aktivitet mv. til
Base 4000, Roskilde Produktionsskole
institutionen?
VUC (kommuneplacering):
VUC Roskilde (afdelinger i Greve og Roskilde)

Ifølge den politiske aftale skal hver
skole i udgangspunkt indeholde alle
tre spor af FGU, og der skal være et
tilstrækkeligt elevgrundlag til at
kunne sikre holdfællesskabet på de
forskellige niveauer og til at sikre
økonomisk bæredygtighed.

Der tilbydes EGU- og KGU undervisning på flere skoler inden for dækningsområdet
Samarbejdskommunerne har valgt at betegne Solrød Produktionsskole som en matrikel
under Produktionsskolen i Greve. Samarbejdsskolerne forestiller sig endvidere, at Solrød
produktionsskole vil være ideel til en gruppe unge, som har behov for at være i et mindre
og mere trygt skolemiljø fx unge med en diagnose eller særlige behov.

Et FGU samarbejde mellem de fem kommuner vil i henhold til de forudsætninger, der er
fremlagt af Undervisningsministeriet have et elevgrundlag på 519 årselever og lever
dermed op til den politiske aftale. De fem kommuner indstiller at der oprettes skoler i
Hvorledes lever skolerne op til
Høje-Taastrup, Roskilde, Greve og Lejre, mens der i Solrød indstilles lagt en matrikel af
dette?
skolen i Greve. De involverede kommuner finder således, at forudsætningerne og
forventningerne til elevgrundlag, geografisk nærhed og transportforhold for de unge er
Hvis en skole pr. 1.8.2019 på grund
imødekommet med den nævnte struktur. Det må forventes, at det første år vil være en
af afstand mellem skolens bygninger konsolideringsfase, hvor søgemønster og driftsøkonomi på de enkelte skoler og matrikler
ikke vil opleves som et et
vil være afgørende for, hvor store de enkelte skoler og matrikler ender med at være.
sammenhængende
FGU´ens nye ledelse forventes således i de første år at få dimensioneret de enkelte skoler
fagligt/pædagogisk skolemiljø bedes og matrikler, så den samlede institution drives så effektivt som muligt og så udbuddet
særskilt redegjort for, hvordan det
matcher efterspørgslen.
kan etableres hurtigst muligt.
Hvilket forventet årselevtal ligger til FGU-årselevtallet for den samlede institution udgør 519 elever. Det samlede antal
2

grund for den samlede institution og
for de enkelte skoler? Redegør for
beregningsforudsætningerne.

årselever fra hver kommune er forudsat således på de enkelte skoler:
Greve: 91
Høje-Taastrup: 144
Lejre: 55 (aktuelt elevtal optaget på uddannelser, der indgår i kommende FGU-institution
= 86)
Roskilde: 198
Solrød: 31
Samarbejdskommunerne har ikke forudsætninger for at vurdere de enkelte skolers
endelige størrelser, da elevbevægelserne på tværs af skoler og kommuner er betydelige,
og da der er tale om mange uddannelser, som alt i alt omlægges og fusioneres ind i den
nye FGU.

3. Den lokale proces
Redegør for, hvordan den lokale
proces om etablering af
dækningsområder og institutionsog skoleplaceringer har været
tilrettelagt; herunder om
inddragelsen af de eksisterende
institutioner

4. Offentlig transport
Hvordan vurderes placeringen af
skolerne samlet set at påvirke
transportforholdene for målgruppen
i dækningsområdet?
Redegør for, hvordan de foreslåede
placeringer af skoler vil være
tilgængelige med offentlig
transport.

Foruden en række administrative møder og drøftelser har der været afholdt flere
borgmestermøder mellem de fem borgmestre. Det er møntet ud i et endeligt forslag til
en samarbejdsaftale om FGU, som har været behandlet på byrådsmøder i alle fem
kommuner i april 2018.
I alle de fem deltagende kommuner har der endvidere været dialog med de involverede
og eksisterende uddannelsesinstitutioner på enten administrativt eller politisk niveau.
Dialogen har både omfattet, at skolerne har kunnet spille ind i forhold til organiseringen
af det fremtidige samarbejde, ligesom dialogen har givet kommunerne mulighed for at
orientere skolerne om status på drøftelserne mellem de fem kommuner.
De unge uddannelsessøgende færdes allerede i dag på tværs af kommunegrænserne i de
fem kommuner, hvilket også skal ses i lyset af veludviklede infrastrukturelle forbindelse
med bus og tog m.v. Da det i forslaget til aftale forudsættes at skolerne anvender de
eksisterende lokaler vil transportforholdene i udgangspunktet være uændrede.
Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup (afdelinger i Greve og Høje-Taastrup)
Bus 123 fra Høje-Taastrup og Taastrup station stopper 2-5 minutters gang fra skolen i
Taastrup. Hurtigbus 600S kører mellem Roskilde og Greve og Hundige stationer, og
bussen standser lige ved døren til produktionsskolen i Greve.
Kohinoor, Produktionsskolen i Lejre: Bus 240 fra Roskilde station tager 10 minutter og
derefter ca. 5 minutter til fods
Base 4000, Produktionsskolen i Roskilde: Bus 123 fra Roskilde Station kører lige til døren.
3

Solrød Produktionsskole: 1 km fra Solrød Strand S-togs station – bus 215 fra stationen
samt 5 minutter til fods
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2.1

Beslutningssag: Dækningsområder samt institutions- og
skoleplaceringer for FGU

9. maj 2018
Indstilling fra Faxe, Køge, Ringsted, Sorø og Stevns kommuner

Skabelon til brug for KKR’s forslag til dækningsområder og institutions- og
skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse
Skabelonen skal ses i forlængelse af Undervisningsministeriets udsendte brev af 12. januar, der opstiller kriterier for den l okale proces. Der skal
indsendes en udfyldt skabelon for hvert forslag til dækningsområde. Materialet skal være Undervisningsministeriet i hænde senest kl. 12 den 1. juni
2018.
Emne

Besvarelse

1. Dækningsområdet og institutions- og skoleplaceringer
Hvilke kommuner indgår i forslaget Faxe, Køge, Ringsted, Sorø, Stevns.
til dækningsområde, og hvor mange
Der foreslås fire skoler i dækningsområdet.
skoler foreslås oprettet inden for
dækningsområdet?
På hvilken/hvilke adresse/adresser FGU Køge (institution)
foreslås institutionen og
4600 Køge (eksisterende produktionsskole)
4600 Køge (eksisterende VUC)
institutionens skoler placeret?
FGU Ringsted
4100 Ringsted Campus, i eksisterende bygninger på 2 lokaliteter.

FGU Faxe
4640 Faxe (eksisterende VUC)
Bygninger tæt på eksisterende VUC
FGU Hårlev
4652 Hårlev (lokaler i nuværende dagskole)

Bemærkninger/
Vedhæftede dokumenter

Resumé af beslutning i
Ringsted Økonomiudvalg
08.05.18:
Kommunesamarbejdet
godkendes under
forudsætning af, at der
placeres en FGU-skole i
Ringsted. Skolen placeres
i Campusområdet med
udgangspunkt i
eksisterende bygninger på
2 lokaliteter beliggende
med få hundrede meters
afstand. Ibrugtagning pr.
01.09.2019.

Hvilke hovedhensyn har ligget bag
det foreliggende forslag om
etablering af dækningsområdet og
beslutningen om institutions- og
skoleplaceringer?

Hensyn bag dækningsområdet:
Kommunerne har i det forslåede samarbejde lagt vægt på:
- Et dækningsområde med stærke uddannelsesmiljøer, der kan supplere
hinanden
- Et bæredygtigt elevgrundlag, hvor skolernes beliggenhed matcher de
unges generelle rejsemønstre
Sammenhæng og tilgængelighed med offentlige transportmidler
- Rammer tilpasset de unges faglige og sociale behov.
Hensyn bag placering af institution og skoler:
Institution:
- Fastholdelse af kompetencer. FGU-Institutionens administration vil i høj
grad bygge på de nuværende skolers ressourcer. Mulighederne for at
fastholde administrative kompetencer øges, hvis færrest muligt skal skifte
arbejdssted pga. FGU-reformen.
- God tilgængelighed med offentlig og privat transport. Transporttiderne
skal være optimale for afholdelse af møder mellem institution og
kommuner og internt i institutionen på tværs af skoler.
Skoler:
- Udgangspunkt i eksisterende produktionsskole og VUC-lokaliteter
- Korte afstande mellem de tre spor, så skolen kan opleves som én
sammenhængende skole
- Bedst mulige tilgængelighed med tog og bus
I Ringsted giver flytningen af Produktions- og EGU -sporene ift. produktionsskolens
nuværende adresse langt bedre tilgængelighed – især for elever fra Sorø
Kommune. Desuden opnås fra begyndelsen den fysisk nærhed mellem de tre spor,
som ifølge lovforslaget skal være skabt indenfor fire å.

2. Fagligt og økonomisk bæredygtigt miljø
Hvilke eksisterende institutioner
Produktionsskoler der indgår i den nye institution
forventes at skulle indgå i den
- Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård, Køge
foreslåede institution, og hvilke
- Ringsted Produktionshøjskole
eksisterende institutioner forventes
at udspalte aktivitet mv. til
Eksisterende institutioner, der forventes at udspalte til institutionen
institutionen?
- VUC Roskilde (dele af aktiviteterne i Køge-afdelingen)
- VUC Storstrøm (dele af aktiviteterne i Faxe-afdelingen)

Ifølge den politiske aftale skal hver
skole i udgangspunkt indeholde alle
tre spor af FGU, og der skal være et
tilstrækkeligt elevgrundlag til at
kunne sikre holdfællesskabet på de
forskellige niveauer og til at sikre
økonomisk bæredygtighed.

VUC Vestsjælland Syd (dele af aktiviteterne i Ringstedafdelingen)

Alle skoler etableres fra begyndelsen med tre spor.
Med de beskrevne placeringer, vil alle de foreslåede skoler fra starten 1.8.2019
kunne opleves som sammenhængende skolemiljøer.

Hvorledes lever skolerne op til
dette?
Hvis en skole pr. 1.8.2019 på grund
af afstand mellem skolens
bygninger ikke vil opleves som et et
sammenhængende
fagligt/pædagogisk skolemiljø bedes
særskilt redegjort for, hvordan det
kan etableres hurtigst muligt.
Hvilket forventet årselevtal ligger til
grund for den samlede institution
og for de enkelte skoler? Redegør
for beregningsforudsætningerne.

De fem kommuner har lagt Undervisningsministeriets beregnede elevgrundlag til
grund for institutionens forventede årselevtal. Med hensyn til skolernes forventede
elevtal tages udgangspunkt elevgrundlaget pr. kommune:
Årselevtal. Samlet institution: 479
FGU Køge: 168 (elevrundlaget i Køge Kommune)
FGU Ringsted: 155 (elevgrundlaget i Ringsted og Sorø Kommuner sammenlagt)
FGU Faxe: 105 (elevgrundlaget i Faxe Kommune)
FGU Hårlev: 51 (elevgrundlaget i Stevns Kommune)
I realiteten vil skolernes elevoplande ikke følge kommunegrænserne. Derudover
har vi ikke taget højde for, at der reelt bliver frit skolevalg. Vi antager dog at
antallet af elever der bor udenfor dækningsområdet, nogenlunde vil blive opvejet
af herboende elever, der søger skoler udenfor dækningsområdet.

3. Den lokale proces

Redegør for, hvordan den lokale
proces om etablering af
dækningsområder og institutionsog skoleplaceringer har været
tilrettelagt; herunder om
inddragelsen af de eksisterende
institutioner

Kommunerne har undersøgt flere muligheder og har – afhængig af beliggenhed og
hidtidige samarbejdslinjer haft sonderinger i forskellige retninger. Kommunerne i
det her foreslåede dækningsområde har arbejdet videre med at udvikle et fælles
grundlag for dækningsområdet. Med de eksisterende institutioner har
kommunerne haft drøftelser om bl.a. økonomi, elevgrundlag og indhold i de
forberedende tilbud.
Ringsted Kommune har helt fra indgåelsen af den politiske aftale om ’Bedre veje til
uddannelse og job’ løbende inddraget Ringsted Produktionshøjskole og VUC
Vestsjælland Syd i processen med etableringen af FGU-skolen i Ringsted. Herunder
er der afholdt 9 møder med Produktionshøjskolen med deltagelse af såvel
administration og Borgmester, 1 møde med VUC, 2 fællesmøder med såvel
Produktionshøjskolen og VUC Vestsjælland Syd samt afholdt en rundvisning for
begge parter på den nuværende Produktionshøjskole, VUC samt kommende FGU
lokaliteter. Endelig har administrationen deltaget på et bestyrelsesmøde på
Produktionshøjskolen, ligesom sagen er drøftet i VUC Vestsjælland Syds bestyrelse.
VUC Vestsjælland Syd har kvitteret skriftligt for den gode inddragelse i processen.”
Køge Kommune hr siden det politiske forlig holdt to møder med bestyrelsen
Produktionshøjskolen Klemmenstrupgårds bestyrelse om den kommende FGU.
FGU har desuden jævnligt været drøftet med bestyrelsen for VUC Roskilde. Der er
en konstruktiv dialog med begge skoler.

4. Offentlig transport
Hvordan vurderes placeringen af
skolerne samlet set at påvirke
transportforholdene for
målgruppen i dækningsområdet?

Redegør for, hvordan de foreslåede
placeringer af skoler vil være
tilgængelige med offentlig
transport.

Dækningsområdet har gode tog- og busforbindelser, som fra december 2019 vil få
et yderligere løft, når banen Køge Nord–Ringsted åbner og Østbanen vil fortsætte
mod Ølby. Herunder oplistes forbindelserne til større byområder indenfor
dækningsområdet (fra december 2019).
Langt de fleste elever får transporttider på højst 75 minutter, og ingen vil få mere
end 30 km. afstand til nærmeste FGU-skole.

Der vil dog være
udfordringer for elever
bosat i yderområder.

Køge (nuværende beliggenhed): Bybus der forbinder skolens to adresser med Køge
station (ca. 4 km.) med direkte tog til Hårlev, Store Heddinge, Faxe, Herfølge og
Haslev.

Skolen i Køge kan senere
flyttes til Campusområdet
med buslinjer til Ølby st.
(2 km) og Køge Nord st. (2
km). Derfra direkte tog til

Ringsted: Bus til Ringsted st. (gåafstand ca. 800 m.). Direkte tog til Sorø, Borup,

Køge
Faxe: Direkte bus til Haslev. Bus til Faxe Syd st. (2 km) med direkte tog til Faxe
Ladeplads, Hårlev, Køge og Ølby.
Hårlev: 800 meter fra Hårlev st. med direkte tog til Rødvig, Store Heddinge, Faxe
Syd, Faxe Ladeplads, Køge og Ølby.

ovennævnte byer samt
Ringsted og Sorø.
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Beslutningssag: Dækningsområder samt institutions- og
skoleplaceringer for FGU

Skabelon til brug for KKR’s forslag til dækningsområder og institutions- og
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Emne
Besvarelse
Bemærkninger/
Vedhæftede
dokumenter
1. Dækningsområdet og institutions- og skoleplaceringer
Kommuner
Hvilke kommuner indgår i forslaget
til dækningsområde, og hvor mange Slagelse, Næstved og Vordingborg
skoler foreslås oprettet inden for
Skoler
dækningsområdet?
4 skoler
- 2 skoler i Slagelse
- 1 skole i Næstved
- 1 skole i Vordingborg
Institution
Placeres i Slagelse Kommune (Korsør)
Hvilke hovedhensyn har ligget bag
det foreliggende forslag om
etablering af dækningsområdet og
beslutningen om institutions- og
skoleplaceringer?

Etablering af dækningsområdet
Hovedhensynet har været at skabe en bæredygtigt konstruktion med et bæredygtig
elevgrundlag og dermed også økonomi.
Institutions- og skoleplaceringer
Udgangspunktet for opgaven var, at der skulle tages afsæt i eksisterende bygninger
fra produktionsskoler, VUC’er m.fl. Dette er der taget hensyn til. Derudover har vi
været i dialog med produktionsskoler og VUC’er i dækningsområdet, hvor vi har
spurgt ind til, hvorvidt deres nuværende lokaliteter, kan rumme flere elever, hvem,
der ejer lokalerne, om skolen ligger i eller uden for byen og om der kører offentlige
transportmidler til lokaliteten. Ud fra disse betragtninger, er der truffet beslutning om
placering af institutioner- og skoler.
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2. Fagligt og økonomisk bæredygtigt miljø
Hvilke eksisterende institutioner
Eksisterende institutioner i den forslåede institution
forventes at skulle indgå i den
 Korsør Produktionsskole
foreslåede institution, og hvilke
 Slagelse Produktionsskole
eksisterende institutioner forventes
 Næstved Ungecenter og Produktionsskole
at udspalte aktivitet mv. til
 Strømmen Produktionsskole
institutionen?
Institutioner, der forventes at udspalte aktiviteter mv.
 VUC Storstrøm i hhv. Næstved og Vordingborg
 VUC Vestsjælland Syd i hhv. Slagelse og Korsør
 Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (Ift. EGU i Næstved)
Ifølge den politiske aftale skal hver
Tre spor, elevgrundlag og økonomisk bæredygtighed
skole i udgangspunkt indeholde alle Slagelse
tre spor af FGU, og der skal være et
De nuværende Slagelse og Korsør Produktionsskoler har begge plads til alle tre sport
tilstrækkeligt elevgrundlag til at
på lokaliteten og ejer selv bygningerne. Ud fra Undervisningsministeriets
kunne sikre holdfællesskabet på de
elevgrundlag er der elever nok i målgruppen til at sikre økonomisk bæredygtighed.
forskellige niveauer og til at sikre
økonomisk bæredygtighed.
Næstved
Den nuværende Næstved Ungecenter og Produktionsskole har plads til alle tre sport
Hvorledes lever skolerne op til
på lokaliteten og har ud fra Undervisningsministeriets elevgrundlag-tal 226 i
dette?
målgruppen, hvilket giver et bæredygtigt fundament samtidig med, at skolen selv ejer
lokalerne.
Hvis en skole pr. 1.8.2019 på grund
Vordingborg
af afstand mellem skolens bygninger Den nuværende Strømmen, Vordingborg Produktionsskole har ikke umiddelbart plads
ikke vil opleves som et et
til alle tre spor på lokaliteten, hvorfor forholdet er under overvejelse i kommunen.
sammenhængende
Ud fra UM’s elevgrundlag (165) er der elever nok i målgruppen til at sikre at den
fagligt/pædagogisk skolemiljø bedes lokale skole vil være økonomisk bæredygtighed.
særskilt redegjort for, hvordan det
kan etableres hurtigst muligt.
Afstand mellem skolens bygninger
Det er ikke alle skoler i dækningsområder, der har plads til alle tre spor. I Vordingborg
er lokalitet under overvejelser. Der vurderes at være egnede lokaler i Vordingborg by,
som vil kunne sikre at fagligt/pædagogisk skolemiljø.
Hvilket forventet årselevtal ligger til Årselevtal for den samlede institution og den enkelte skole
grund for den samlede institution og
2

for de enkelte skoler? Redegør for
beregningsforudsætningerne.

3. Den lokale proces
Redegør for, hvordan den lokale
proces om etablering af
dækningsområder og institutionsog skoleplaceringer har været
tilrettelagt; herunder om
inddragelsen af de eksisterende
institutioner

Ud fra Undervisningsministeriets tal har Slagelse et elevgrundlag på 251 elever,
Næstved et elevgrundlag på 226 elever og Vordingborg et elevgrundlag på 165 elever.
Dvs. et samlet elevgrundlag på 642 elever.

Den lokale proces ift. dækningsområde og institutions- og skoleplacering
Der har været flere møder på direktørniveau mellem de tre kommuner – Slagelse,
Næstved, Vordingborg – og hvor andre kommuner også har været inviteret med.
Derudover har der været et borgmestermøde mellem de tre kommuner, hvor andre
kommuner var inviteret med og en enkelt anden kommune deltog.
Inddragelse af eksisterende institutioner
Processen ift. inddragelse af eksisterende institutioner har kørt lidt forskelligt i de tre
kommuner har været lidt forskellig:
Slagelse
Korsør og Slagelse Produktionsskoler samt VUC Vestsjælland Syd er blevet inddraget
via møde med den ansvarlige direktør på området samt skriftlig orientering, når der
har været nyt i processen. Derudover har institutionerne når som helst kunne
kontakte direktøren med spørgsmål mv.
Ungdommens Uddannelsesvejledning Slagelse-Sorø-Ringsted har ikke været
inddraget i drøftelserne på samme niveau, som de to ovenstående institutioner. På
styregruppemøder i UU er organisatoriske konsekvenser ved etablering af FGUen
drøftet. Der er opmærksomhed på, at dækningsområderne kan få betydning for den
fremadrettede konstruktion. Der forventes en politisk behandling vedrørende
samarbejdsaftalen med Sorø og Ringsted kommuner, der formentlig kommer til at
tilhøre et andet dækningsområde.
Næstved
Næstved Unge og Produktionscenter og VUC Storstrøm er blevet inddraget via
direktør- og borgmesterbesøg, telefonsamtaler og er blevet orienteret skriftligt, når
der har været nyt i processen. Derudover har institutionerne når som helst kunne
ringe til den ansvarlige direktør i kommunen.

3

Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd, Næstved har ikke været
inddraget på samme niveau, som de to ovenstående institutioner. Årsagen er, at UU i
de tre kommuner (Faxe, Vordingborg og Næstved) hjemtages. For Næstveds
vedkommende betyder det opgaven vedr. EGU – en opgave, der kommer til at overgå
til FGU.
Vordingborg
Etablering af de FGU har løbende været drøftet i Vordingborg Uddannelsesråd.
Derudover vil Produktionsskolen Strømmen og VUC Storstrøm i april/maj 2018 blive
inddraget via direktør- og chefbesøg. I den forbindelse er det, og vil det efterfølgende
være, muligt for institutionerne at henvende sig både den ansvarlige direktør og chef
i kommunen.
Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd, Vordingborg– Vordingborg har
besluttet at hjemtage Ungdommens Uddannelsesvejledning og herunder opgaven
vedr. EGU, som kommer til at overgå til FGU. Derfor inddrages UUSS ikke på samme
niveau, som de to ovenstående institutioner.
4. Offentlig transport
Hvordan vurderes placeringen af
skolerne samlet set at påvirke
transportforholdene for målgruppen
i dækningsområdet?

De forslåede skoler vil have samme tilgængelighed med offentlig transport, som der
er pt. Medmindre bus- og togselskaber ændrer deres nuværende køreplaner.

Redegør for, hvordan de foreslåede
placeringer af skoler vil være
tilgængelige med offentlig
transport.
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Skabelonen skal ses i forlængelse af Undervisningsministeriets udsendte brev af 12. januar, der opstiller kriterier for den l okale proces. Der skal
indsendes en udfyldt skabelon for hvert forslag til dækningsområde. Materialet skal være Undervisningsministeriet i hænde senest kl. 12 den 1. juni
2018.
Emne
Besvarelse
Bemærkninger/
Vedhæftede
dokumenter
1. Dækningsområdet og institutions- og skoleplaceringer
Hvilke kommuner indgår i forslaget Dækningsområdet omfatter Lolland og Guldborgsund kommuner. Der foreslås
til dækningsområde, og hvor mange oprettet to skoler.
skoler foreslås oprettet inden for
dækningsområdet?
På hvilken/hvilke adresse/adresser
Det er endnu ikke afklaret politisk mellem de to kommuner, hvor institutionen
foreslås institutionen og
placeres.
institutionens skoler placeret?
De to skoler består af hhv.
-

de to lokationer Eggertsvej og Toreby Gl. skole, der tilsammen tænkes som ét
sammenhængende læringsmiljø
de to lokationer i Maribo og Nakskov, der tilsammen tænkes som ét
sammenhængende læringsmiljø.

Der henvises til lovforslagets §4 stk. 2 sidste sætning.
Det tætte samarbejde mellem Lolland og Guldborgsund kommuner har været en
Hvilke hovedhensyn har ligget bag
afgørende faktor for afgrænsning af dækningsområdet.
det foreliggende forslag om
VUC har tilkendegivet, at man for nuværende om muligt ønsker at bevare sine
etablering af dækningsområdet og
nuværende undervisningsfaciliteter til det tilbageværende VUC-tilbud. Derfor
beslutningen om institutions- og
forventes skolerne placeret på de lokationer, hvor der i dag er produktionsskole.
skoleplaceringer?
2. Fagligt og økonomisk bæredygtigt miljø
Hvilke eksisterende institutioner
Multicenter Syd (produktionsskolen i Guldborgsund), LOPS (produktionsskolen i
forventes at skulle indgå i den
Lolland).
foreslåede institution, og hvilke
VUC Storstrøm forventes at udspalte aktivitet til den kommende FGU-institution.
1

eksisterende institutioner forventes
at udspalte aktivitet mv. til
institutionen?
Ifølge den politiske aftale skal hver
skole i udgangspunkt indeholde alle
tre spor af FGU, og der skal være et
tilstrækkeligt elevgrundlag til at
kunne sikre holdfællesskabet på de
forskellige niveauer og til at sikre
økonomisk bæredygtighed.
Hvorledes lever skolerne op til
dette?
Hvis en skole pr. 1.8.2019 på grund
af afstand mellem skolens bygninger
ikke vil opleves som et et
sammenhængende
fagligt/pædagogisk skolemiljø bedes
særskilt redegjort for, hvordan det
kan etableres hurtigst muligt.
Hvilket forventet årselevtal ligger til
grund for den samlede institution og
for de enkelte skoler? Redegør for
beregningsforudsætningerne.

For at opnå rentabilitet i institutionen ønskes der i grundtanken oprettet to skoler,
som hver især består af flere lokationer.
For så vidt angår de to lokationer Eggertsvej og Toreby Gl. skole tænkes det som ét
sammenhængende læringsmiljø dvs. én skole. Der skal etableres infrastruktur, der
understøtter denne tænkning. Dvs. at målet om tre spor og alle fire niveauer skal
løses på de to matrikler samlet.
Det samme gælder de to lokationer i Maribo og Nakskov, der tilsammen skal tænkes
som ét sammenhængende læringsmiljø, der tilsammen udbyder alle tre spor på de
fire niveauer. Her understøtter nærheden til jernbanen elevernes mobilitet mellem
de to lokationer.
Der henvises til lovforslagets §4 stk. 2 sidste sætning.

Årselevtal produktionsskole og KUU 2016: 155 årselever i Lolland, 133 i Guldborgsund
VUC tal dækker både AVU, FVU og OBU under 25 år. På baggrund af erfaringerne fra
2017 forventes 25 årselever i Maribo, 50 i Nakskov og ca. 110 i Nykøbing F. i FGU
målgruppen.
Målgruppen for institutionen anslås dermed at andrage ca. 473 årselever. Det
forventes således at målgruppen er større end de af UVM beregnede forudsætninger.

3. Den lokale proces
Redegør for, hvordan den lokale
proces om etablering af
dækningsområder og institutionsog skoleplaceringer har været
tilrettelagt; herunder om

Borgmestrene har haft en række drøftelser, herunder i KKR-regi.
På et møde den 6. april 2018 har VUC Storstrøm, Multicenter Syd samt LOPS været i
dialog med de to kommuners administration omkring udfyldelse af skemaet.
2

inddragelsen af de eksisterende
institutioner
4. Offentlig transport
Hvordan vurderes placeringen af
skolerne samlet set at påvirke
transportforholdene for målgruppen
i dækningsområdet?
Redegør for, hvordan de foreslåede
placeringer af skoler vil være
tilgængelige med offentlig
transport.

Der har desuden været en række bilaterale drøftelser af uformel karakter både
politisk med skolerne og administrativt.
Det er den samme placering som hidtil, hvorfor transportforholdene for målgruppen
ikke forandrer sig.

Eggertsvej: der er både tog eller busforbindelse
Toreby Gl. skole: der er busforbindelse fra Nyk F, dog med ringere dækning
Maribo Jernbanepladsen: lokalbanen Lolland går lige til døren
Nakskov Skansen: man kan gå fra stationen, det tager 12 minutter
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NOTAT

Økonomien i det fremsatte lovforslag - FGU
Økonomien for så vidt angår kommunernes andel af finansieringen forhandles pt. med ministeriet. Det fremgår af den politiske aftale, at kommunerne
skal yde bidrag til staten, herunder at den samlede finansiering indebærer,
at kommunerne afholder ca. 65 pct. af de faktisk afholdte udgifter til forberedende grunduddannelse, mens staten afholder de resterende ca. 35 pct. Det
kommunale bidrag foreslås jf. lovbemærkningerne fastsat på finansloven.
Vedr. institutionsdriften fremgår det af lovbemærkningerne, at jf. den politiske aftale, at finansieringsmodellen for FGU skal være baseret på centralt
fastsatte takster og tilskud til institutionerne med sigte på at sikre et ensartet
tilskudsniveau på tværs af landet. Det fremgår videre, at der ydes ét fast
grundtilskud pr. institution samt grundtilskud til de tilhørende skoler. Den
konkrete finansieringsmodel vil i overensstemmelse med den politiske aftale
blive udformet således, at der gennem kombination af institutionstilskud
(grundtilskud) og elevtalsafhængige taxametertilskud til dækning af de direkte undervisningsudgifter, lokaleforsyningsudgifter og administrative fællesudgifter er mulighed for at give institutionerne en økonomi, der sikrer et
passende bredt fagligt udbud i overensstemmelse med de uddannelsesmæssige intentioner og målsætninger. Undervisningsministeriet yder ét fast
grundtilskud pr. skole; heraf ét grundtilskud årligt til institutionen, der pt. ved
25 institutioner udgør knap 4 mio. kr. og supplerende grundtilskud på 1,95
mio. kr. årligt til de øvrige skoler.
Undervisningsministeriet har angivet, at grundtilskuddets størrelse er fastsat
med udgangspunkt i ca. 25 institutioner. Ændres dette tal som led i den lokale proces, vil grundtilskuddet til institutionerne blive justeret inden for den
samme ramme.
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