
- alternativ til FGU 
- element i EGU-sporet 

Til kommuner, vejledere og højskoler



Højskolen som alternativ til FGU 
Der er forskellige muligheder for unge uden ungdomsuddannelse for at 
komme på højskole, både som forberedende og afklarende forløb. Højsko-
len er et seriøst tilbud til unge. Det er blevet billigere for kommunerne at 
give de unge økonomisk støtte til et højskoleophold. Gennem nye puljer 
kan højskolerne ved individuel vurdering og i samarbejde med kommunen 
reducere prisen for et højskoleophold. 

Forebyggende og afklarende indsats for unge uden ungdomsuddannelse
Morten på 21 år tabte modet og frafaldt sin ungdomsuddannelse. Han har lavt 
selvværd og synes, at det er svært at finde lysten til at færdiggøre uddannelsen, 
da det faglige niveau er for højt. Morten finder i fællesskab med den kommu-
nale ungevejledning frem til, at han ikke er i målgruppen for FGU, men skal 
tilbydes et alternativ i stedet. De finder ud af, at et højskoleophold vil være det 
rigtige, så Morten kan få troen på sig selv tilbage og blive afklaret med hvilken 
uddannelsesvej, han vil gå. På højskolen bliver han tilknyttet en mentor. 

Som udgangspunkt er prisen for et højskoleophold ca. 1.500 kr. om ugen*. 
Kontakt den enkelte højskole for nærmere tilskudsmuligheder.

Forberedende indsats for ung på uddannelseshjælp
Sarah på 22 år frafaldt merkantil uddannelse grundet manglende boglige 
færdigheder og social angst. Hun blev i en virksomhedspraktik anbefalet at 
tage på højskole for at arbejde med sine sociale kompetencer forud for opstart 
på erhvervsuddannelsen. Vejleder og Sarah planlægger et forløb fra højskole til 
uddannelse og læreplads. På højskolen arbejder Sarah med at forberede sig på 
uddannelse, og hendes boglige færdigheder bliver også forbedrede. 

Modtager offentlig forsørgelse, og Betalingsloven træder i kraft. Kommunen 
skal betale for hele højskolopholdet inklusiv statstilskud, men vælger at tilbyde 
et højskoleophold, da der er uddannelses- og jobperspektiv. 

Som udgangspunkt er prisen for et højskoleophold ca. 4.000 kr om ugen (hertil 
kan komme udgifter til en mentor). Eleven kan evt. trækkes i sin forsørgelse for 
kost og logi. Kontakt den enkelte højskole for nærmere pris.

*Ved at tilbyde den unge et højskoleophold som alternativ til FGU er der ikke forskel for kommunens med- 
finansiering af opholdet, hvis det indregnes, at kommunen sparer refusion til staten for forløb under FGU.

Et højskoleophold kan som hidtil være 
en del af EGU-sporet under FGU. 
Eleven modtager skoleydelse og kan 
evt. trækkes i denne til kost og logi.
 

Højskolen kan bruges som et alternativ 
til FGU og kan bidrage til, at den unge 
bliver parat til at gennemføre ordinær 
uddannelse eller få job. 
Eleven modtager ikke skoleydelse.
 

Højskoleforløb 
med mentorstøtte
20 uger

Bliver afklaret med, 
at ville uddanne sig 
til SOSU assistent

Starter på Social- og 
sundhedsassistent 
uddannelsen

Afklarende 
forløb hos 
virksomhed
4 uger

Højskole- 
ophold
20 uger

Praktikforløb 
hos virksom-
hed under  
højskole- 
opholdet
2 uger

Starter på 
uddannelse 
som plast-
mager

Får læreplads 
hos virksom-
heden

Kommunen kan yde tilskud til elevens egenbetaling, 
jf. Lov om folkehøjskoler, § 31, stk. 3.
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Hvad er en højskole
Højskolerne er kostskoler, som giver rum, til at den enkelte kan udvikle sig 
personligt og socialt i et stærkt forpligtende fællesskab, og giver god tid til 
faglig fordybelse. Højskolerne skaber et unikt læringsrum for og mellem alle 
eleverne. 

Ca. 70 højskoler for unge over 17,5 år
To ungdomshøjskoler for unge mellem 16 og 19 år
Find højskolerne og de 200 fag på www. hojskolerne.dk

Højskolerne danner også de unge til arbejdsmarkedet
På højskolerne kan eleverne forberede sig til uddannelse og job, og der er 
desuden mulighed for, at de kan følge enkelte fag i det formelle uddannel-
sessystem som forlagt undervisning, hvis det af elev og kommunal vejleder 
vurderes at kunne bringe eleven tættere på uddannelse og job. 

Læs mere om de forskellige ordninger på www.ffd.dk/ungeindsats 
og kontakt os gerne for en drøftelse af mulighederne.
På hjemmesiden findes også finansieringseksempler og cases på forløb. 

        


