
FGU-baseret erhvervsuddannelse 
er en anden vej til uddannelse
En ny analyse peger på, at Danmark kommer til at 
mangle 99.000 faglærte i 2030.  Derfor skal vi bruge 
alle de muligheder, der fi ndes. Og der fi ndes faktisk 
på FGU en fantastisk mulighed, og det er FGU-baseret 
erhvervsuddannelse (FBE)! Den er vigtig, fordi den 
giver de unge, der vil have svært ved at nå i mål på 
ordinær vis, en anden vej til svendebrevet – uden at 
sænke niveauet! Oveni købet styrker det lærings-
miljøet på FGU at have FBE-lærlinge.

FBE er en erhvervsuddannelse, som er tilrettelagt på 
en særlig måde:

• FBE tilrettelægges i et samarbejde mellem FGU-insti-
 tutionen og erhvervsskolen.

• Praktikdelen på FBE foregår på FGU-skolen. Oplæring
 foregår på PGU-værkstedet.

• FBE tilrettelægges efter samme hovedprincipper som
 Ny mesterlære.

• Der kræves ikke 02 som adgangskrav.

• FBE er omfattet af samme regler som EUD-elever i
 skolepraktik.

• FBE har samme mål og niveauer som ordinær EUD.

• FBE fører til samme svendebrev!

Hvem er målgruppen for FGU-baseret erhvervs-
uddannelse?

FBE er for de FGU-elever, der vurderes fagligt at kunne 
nå niveauet på den pågældende erhvervsuddannelse, 
men som har brug for et mere praktisk forløb og med 
mere håndholdt støtte undervejs. Når værkstedslæreren 
på FGU kigger efter potentielle FBE-lærlinge blandt sine 
elever, skal hun bl.a. have blik for om:

• FGU-eleven er afklaret og har et mål. 

• Der er en tæt relation mellem FGU-elev 
 og værkstedslærer.

• FGU-eleven trives i værkstedsmiljøet. 

• Værkstedslæreren har troen på, at FGU-eleven kan
 nå et faglært niveau, men ad en anden vej end 
 ordinær EUD.

• FGU-eleven har håndelag for faget.
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Fire gode grunde til at have FBE-lærlinge:

• FBE betyder fl ere faglærte! Og vel at mærke gælder
 det  de unge, som ellers ikke ville have fået en 
 uddannelse. 

• FBE-lærlinge løfter kvaliteten i FGU! Det faglige
 udvalg skal godkende værkstedet, og derfor skal   
 faglighed, faciliteter, produktioner mv. være i orden.
 Det er værdifuldt, også i den almindelige FGU-
 undervisning.

• FBE styrker vejledningen hen imod EUD! 
 Det gør en stor forskel at have en eller to lærlinge 
 på et FGU-værksted. Fordi de andre FGU-elever i det
 daglige får en rollemodel, som er tættere på dem
 selv, end deres værkstedsleder er. Derved bliver det
 mere nærliggende, at de også kan se sig selv i ret-
 ning af en faglært uddannelse.

• FBE styrker sammenhængen mellem FGU og EUD!
 Uddannelsesforløbet sker i et samarbejde mellem
 FGU-skolen og erhvervsskolen, og det giver større
 indsigt og kendskab - også på faglærerniveau.

Foreningen til fremme af praksislæring understøtter 
arbejdet med FBE-lærlinge.

I Foreningen til fremme af praksislæring har vi stor 
erfaring med FBE-lærlinge. Derfor vil vi gerne støtte jer 
i arbejdet med FBE-lærlinge – og det uanset hvor langt I 
er med at samle brikkerne. Vi kan bl.a. tilbyde:

• FBE-lærlinge og ledelse – Fokus på institutionens
 strategiske og organisatoriske arbejde med lærlinge.

• FBE-lærlinge i praksis – Støtte til at komme i gang,
 fra godkendelse af værkstedet til igangsættelse af
 den første lærling.

• Videre med FBE-lærlinge – En brush-up på lærlinge
 i FGU samt hvordan institutionen bygger videre på
 eksisterende erfaringer.

• Skræddersyede indsatser / forløb (fx pædagogisk
 dag, individuel støtte mv.).
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Læs mere på vores hjemmeside: www.praksislaering.dk

Der er mange veje til svendbrevet. Vi vil gerne følge jer 
på vej.

Kontakt Foreningen til fremme af praksislæring. 

Tupaarnaq Lennert tlf: 20801104 
mail: tupaarnaq@praksislaering.dk

Michael Bjergsø tlf: 29841019 
mail: michael@praksislaering.dk

Jonas Sprogøe tlf: 20930787 
mail: jonas@praksislaering.dk

At komme i gang med FBE-lærlinge kan være lidt som at samle et pu-
slespil. Der er mange brikker, og det kan være svært at overskue det 
hele. Hvor starter man, hvordan hænger de forskellige dele sammen 
– hvordan bliver man godkendt til FBE-lærlinge, hvad skal man huske 
ift. samarbejdet med erhvervsskolen osv. Men det er arbejdet værd! 
Og husk at der er hjælp at hente (se ndf.)


