
 

  

RUS-indsatsområde: 

Adgang til attraktive uddannelser 

Udfordringen 

Region Hovedstaden har en stor andel af unge mellem 15-24 år, 

der står uden job eller uddannelse.  I alt står cirka 13.500 unge 

uden tilknytning til hverken job eller uddannelse. Det svarer til, at 

næsten hver tredje ung i denne gruppe bor i regionen.  

Der er i regionen også mange, der har svage læse – eller regne 

færdigheder. Netop dette kan stå i vejen for denne gruppe 

borgeres mulighed for at komme i job eller uddannelse. 

Der er behov for, at flere borgere – både de unge og de ældre - får 

kompetencer til komme videre i uddannelse eller i job. 

 
Det vil vi gøre 

I august 2019 åbnede Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

dørene. FGU’erne er et tilbud til de unge, som ikke er klar til at 

starte på en ungdomsuddannelse eller i job. I regi heraf ønsker 

Region Hovedstaden at arbejde med at få de unge i gang med en 

ungdomsuddannelse. 

Regionen har også en myndighedsopgave i forbindelse med 

driftsoverenskomst på forberedende voksenundervisning (FVU) og 

ordblindeundervisningen for voksne (OBU). Formålet med opgaven 

er at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud.  

På de to områder vil Region Hovedstaden arbejde for at samle 

relevante parter om projekter og indsatser, der fokuserer på, at 

flere kommer godt igennem deres forløb på FGU, FVU eller OBU og 

videre i uddannelse eller job. 

Region Hovedstaden vil arbejde for at sikre en fortsat god 

geografisk uddannelsesdækning i hovedstadsregionen. Så borgerne 

kan tilbydes FVU og OBU, en almen gymnasial uddannelse eller et 

grundforløb på en erhvervsuddannelse inden for en rimelig 

transporttid. Det vil medvirke til at sikre sammenhæng og bedre 

overgange mellem uddannelserne for borgerne. 

Herudover vil Region Hovedstaden også arbejde for at udvide 

regionernes myndighedsopgaver i forhold til uddannelsesdækning 

samt kapacitetsstyring og fordeling af elever på 

ungdomsuddannelserne. 

Mål: 

Færre unge skal stå uden 

job eller uddannelse i 2030 

Flere skal have basale 

færdigheder inden for dansk 

og matematik 

Fakta: 

13.500 unge mellem 15-24 

år står uden job eller 

uddannelse i Region 

Hovedstaden.  

Det svarer til 6,8 procent af 

regionens unge i den 

aldersgruppe. 

Samtidigt anslås det, at 

143.000 borgere i regionen 

har svage læsefærdigheder 

og at 134.000 har svage 

regne færdigheder. 



 

Finansiering 

Region Hovedstaden vil i 2020/2021 afsætte regionale udviklingsmidler til at 

igangsætte og medfinansiere aktiviteter på området. Men vi kan ikke løfte indsatsen 

alene, og er afhængig af partnerskaber og medfinansiering fra andre. 

Derudover vil vi afsøge mulighederne for at opnå yderligere finansiering i bl.a.: 

• AP Møller Fonden og andre private fonde 

• EU’s Socialfonden under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

Mulige aktiviteter 

For Forberedende Grunduddannelse (FGU): 

• Brobygning til erhvervsuddannelser – evt. i regi af Copenhagen Skills 3.0 

• Projekter med fokus på overgange henholdsvis fra grundskole til 

ungdomsuddannelse eller forberedende grunduddannelse (FGU) og fra FGU til 

ungdomsuddannelse 

• Projekter med fokus på trivsel på FGU’erne, herunder fastholdelse og 

gennemførsel på uddannelsen 

 

For forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU): 

• Projekter med fokus på trivsel på FVU og OBU, herunder fastholdelse og 

gennemførsel på forløbene 

• Udvikling af didaktiske forløb 

• Kompetenceudvikling af undervisere 

 

 
Mulige partnere 

• FGU-institutioner (Forberedende grunduddannelse) 

• Kommuner 

• Voksenuddannelsescentre (VUC) og andre udbydere af forberedende 

voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) 

• Arbejdsmarkedets parter 

• Erhvervsskoler 

• Vidensaktører, fx DEA eller EVA 

 


