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Nye bekendtgørelser på vejledningsområdet  

 

Fra 1. januar 2019 træder tre nye bekendtgørelser i kraft: 

 

• Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelses-

planer og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (Procedure-

bekendtgørelsen) 

• Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og 

erhverv (Vejledningsbekendtgørelsen) 

• Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden 

aktivitet (Pligtbekendtgørelsen) 

 

Bekendtgørelserne har været i ekstern høring i perioden fra den 26. ok-

tober 2018 til den 23. november 2018.  

 

De væsentligste ændringer i procedurebekendtgørelsen er: 

 

• Fastsættelse af regler om uddannelsesplanens form og indhold  

• Justeringer af ansøgningsproceduren 

• Ændring af frister for afsluttende UPV   

 

Reglerne om uddannelsesplanens form og indhold er indskrevet, da ud-

dannelsesplanen fremadrettet ikke længere udelukkende er en ansøgning 

til ungdomsuddannelser, men også et værktøj for den kommunale unge-

indsats. Det er sidstnævnte, der reguleres i disse regler. 

 

Ansøgningsproceduren er justeret i forhold til at tydeliggøre ansvaret for, 

hvem der sender uddannelsesplanen videre (når denne fungerer som 

ansøgning) samt at der ikke må indføres oplysninger uden relevans for 

optagelsesprocessen. Uddannelsesplanen som ansøgning og uddannel-

sesplanen som centralt værktøj er ikke det samme, og fra august 2019 vil 

ansøgningen ikke længere blive betegnet som uddannelsesplanen, men 

netop som ansøgning.  
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Fristen for den afsluttende UPV i 9. og 10. klasse er ændret til 2 hverda-

ge efter afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer. Det er vigtigt 

at være opmærksom på, at der ikke er ændret på fristen for karakterind-

beretning, som fortsat er senest 1. juni, men hvis karaktererne er indbe-

rettet tidligere, skal UPV-data ligeledes indberettes tidligere, og senest 2 

hverdage efter karakterindberetningen. 

 

De væsentligste ændringer i vejledningsbekendtgørelsen er: 

 

• Fastsættelse af regler om målgruppevurderingen til FGU 

• Fastsættelse af regler, som forpligter kommunerne til at udarbejde et 

estimat over antallet unge som vil skulle starte på første optag på 

FGU 

 

Indholdet af målgruppevurderingen til FGU er udførligt beskrevet i lo-

ven, og der er i vejledningsbekendtgørelsen derfor alene fastsat regler om 

procedurer og frister for målgruppevurderingen til FGU. Bekendtgørel-

sens regler om målgruppevurderingens varighed er inspireret af de tilsva-

rende regler for målgruppevurderingen til produktionsskoler, og der vil i 

starten af 2019 blive udsendt en supplerende vejledning om målgruppe-

vurderingen Der er i bekendtgørelsen fastsat regler om, at personer over 

25 år i særlige tilfælde har mulighed for at blive målgruppevurderet til 

FGU, ligesom der er tilføjet en bestemmelse om, at unge der er udgået 

fra en dansk skole i Sydslesvig kan målgruppevurderes til FGU.  

 

For at give institutionerne, som udbyder FGU, bedre vilkår for at forbe-

rede sig på første optag på uddannelsen i august 2019, er bemyndigelsen 

endvidere blevet brugt til at fastsætte regler, som forpligter kommunerne 

til at udarbejde et estimat over antallet af unge, som vil skulle starte på 

første optag på forberedende grunduddannelse. Undervisningsministeriet 

kan i henhold til § 63 i lov om kommunernes styrelse forlange opgørel-

sen udleveret. 

 

Den eneste væsentlige ændring i pligtbekendtgørelsen er: 

 

• Ændret timetal for definition af fast tilknytning til arbejdsmarkedet 

 

"Fast tilknytning til arbejdsmarkedet" defineres i bemærkningerne til 

ændringsloven som 20 timer ugentligt, og derfor er pligtbekendtgørelsen 

ændret i tråd hermed. 

  

Endvidere er FGU blevet skrevet ind i bekendtgørelserne for at tydelig-

gøre tilbuddet, hvor dette har været muligt. 

 

Bekendtgørelserne træder i kraft 1. januar 2019. Bekendtgørelserne vil 

blive justeret igen i løbet af foråret 2019 med henblik på opstarten af 

FGU og den kommunale ungeindsats 1. august 2019.  
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Eventuelle spørgsmål til de tre bekendtgørelser kan foruden til underteg-

nede rettes til Helene Valgreen, tlf. 3392 5220 og Kim Andersen, tlf. 

3392 5127. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Karina Nicolaisen 

Overassistent 

Direkte tlf. 3392 5108 

Karina.nicolaisen@stukuvm.dk 


