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Anmodning fra FGU Syd- og Midtfyn om kommunale EGU praktikpladser 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 720 1.440 1.440 1.440
Anlæg
Finansiering

I alt 720 1.440 1.440 1.440
 
Resume: 
Institutionen for den Forberedende Grunduddannelse(FGU), FGU Syd- og Midtfyn, har 
anmodet Svendborg Kommune om etablering af kommunale praktikpladser til elever på 
FGU’ens Erhvervsgrunduddannelsesspor(EGU). Der ansøges om 10 pladser pr. år inden 
for SOSU området – specifikt til plejecentre og børnehaver. Ansøgningen er i marts 2020 
blevet behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Her har man 
henholdsvis ønsket et budgettema udarbejdet og ønsket ansøgningen oversendt til 
budgetbehandlingen for 2021. 
 
Sagsfremstilling: 
EGU henvender sig til den unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete 
erfaringer og kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller en 
erhvervsuddannelse. EGU er en aftalebaseret praktik, der veksler mellem skoleforløb og 
praktik i en lokal virksomhed eller offentlig institution. Med indførelsen af FGU’en overgik 
EGU fra et kommunalt ansvarsområde til at være et institutionsansvarsområde under de 
nye statslige selvejende FGU institutioner. EGU udbydes således nu af en FGU-institution 
og varer normalt to år. Den består af praktik hos en arbejdsgiver (2/3 af uddannelsen) 
med skoleophold ind imellem (1/3 af uddannelsen). I særlige tilfælde kan uddannelsen 
forlænges ud over 2 år med op til et ekstra års virksomhedspraktik, så den i alt kan vare 
op til tre år. Praktikken er lønnet og omfattet af overenskomstmæssige og arbejdsretlige 
regler inden for den pågældende branche, som den unge får praktikplads i.  
 
Kommunerne har dog forsat ansvaret for at sikre virksomhedspraktikpladser til EGU-
elever. Kommunerne kan overlade opgaven med at tilvejebringe praktikpladser til en 
FGU-institution. En sådan uddelegering af opgaven skal ske på baggrund af en 
samarbejdsaftale, der fastlægger rammerne herfor. Svendborg Kommune har i 
fællesskab med de øvrige tre sydfynske kommuner udarbejdet en uddelegeringsaftale 
med FGU Syd- og Midtfyn. Aftalen fastlægger ens principper og kriterier for FGU Syd- og 
Midtfyns varetagelse af den praktikpladsopsøgende indsats til EGU elever i hele 
institutionens dækningsområde. Med aftalen får FGU Syd- og Midtfyn 8.500 kr. pr. 
virksomhedspraktikaftale, de indgår. 
 
I forbindelse med varetagelse af den nye EGU har FGU Syd- og Midtfyns forstander, efter 
beslutning den 13. december 2019 fra institutionens bestyrelse, fremsendt en anmodning 
til de fire sydfynske kommuner. I henvendelsen anmodes der om, at de fire kommuner 
samlet stiller 31 EGU praktikpladser til rådighed i kommunernes børnehaver og 
plejecentre, med en fordeling som følgende: 
Kommune Antal ønskede kommunale 

praktikpladser pr. år 
Svendborg Kommune 10 
Faaborg-Midtfyn Kommune – Faaborg 10 
Faaborg-Midtfyn Kommune – Ringe 5 
Langeland Kommune 4 
Ærø Kommune 2 
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Som begrundelse for anmodningen angiver FGU Syd- og Midtfyn, at de oplever en 
stigende efterspørgsel for praktikpladser inden for pleje- og omsorgsområdet blandt de 
elever, som kommunerne målgruppevurderer til et forløb på FGU’ens EGU spor. 
 
Der er i Svendborg Kommune ikke noget til hinder for, at den enkelte afdeling / område 
tager EGU elever i virksomhedspraktik. Der er således allerede i dag en mulighed for at 
FGU Syd- og Midtfyn kan gå i dialog med den enkelte institution/det enkelte område om 
oprettelse af EGU praktikpladser. I disse tilfælde vil det være den enkelte institution/det 
enkelte område der afgør, hvorvidt der kan stilles en praktikplads til rådighed inden for 
institutionens/områdets egen budgetramme. 
 
Da det for Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget ikke har været 
muligt at anvise finansiering til 10 årlige faste EGU virksomhedspraktikpladser, er sagen 
indstillet oversendt til budgetforhandlingerne via dette budgettema.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Budgettemaet er et fælles budgettema på tværs af Social- og Sundhedsudvalget og 
Børne- og Ungeudvalget. Anmodningen fra FGU Sydfyn har været til indledende 
behandling i begge fagudvalg. 
 
Økonomi:  
Med et optag på 10 elever om året vil udgiften være 720.000 kr. det første år og 
1.440.000 kr. de efterfølgende år. Der vil således være 20 elever i år 2 og fremover 
forudsat at alle pladser besættes. En elev forventes i gennemsnit i praktik 8 måneder om 
året til en udgift på ca. 9.000 kr. om måneden. 
 
I særlige tilfælde kan EGU’en forlænges ud over 2 år med op til et ekstra års 
virksomhedspraktik, så uddannelsen i alt kan vare op til tre år. Forlængelse ud over 2 år 
vil ikke indbefatte skoleforløb. En forlængelse ud over 2 år vil derfor være fuldt 
finansieret af den unges praktiksted. En forlængelse af den unges uddannelsesforløb kan 
kun ske efter godkendelse fra Svendborg Kommunes kommunale ungeindsats, herunder 
den unges FGU koordinator(UU-vejleder). 
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