
Tesfaye kommer med
"kærlighedserklæring" til den
forberedende grunduddannelse

"Ment som en kærlighedserklæring vil jeg nidkært følge og stå bag
jer i implementeringen af FGU," sagde Mattias Tesfaye (S) på et
mødet med FGU-sektoren mandag. Foto: FGU Danmark
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Børne- og undervisningsministeren vil støtte implementeringen af
FGU, erklærer han.



Der er stor opbakning til den forberedende grunduddannelse (FGU) fra
den nyudnævnte børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye (S).

Det står klart, efter at ministeren talte ved mandagens politiske møde for
FGU-sektoren, fremgår det af et opslag på LinkedIn fra
interesseorganisationen FGU Danmark, som stod bag mødet.

"Alle unge har værdi. Vi har brug for alle i det her land. Jeg er overbevist
om, at FGU er den rette institution med de rette mennesker til at hjælpe
unge, som har brug for det, videre. Jeg tror på, at I lykkes. Ment som en
kærlighedserklæring vil jeg nidkært følge og stå bag jer i
implementeringen af FGU," sagde Mattias Tesfaye på mødet ifølge FGU
Danmarks opslag.

Regering med fokus på udsatte unge

Det er første gang, at børne- og undervisningsminister offentligt udtaler
sig direkte om FGU. Af regeringsgrundlaget fremgår det dog, at
SVM-regeringen har stort fokus på de næsten 45.000 unge, der i dag
hverken er i gang med en uddannelse eller er i arbejde, og som i mange
tilfælde vil kunne have glæde af at gå på FGU.

I regeringsgrundlaget bebuder SVM-regeringen blandt andet, at den vil
indkalde til en trepartsaftale om gruppen af unge uden uddannelse eller
beskæftigelse. Desuden skriver regeringen, at den "ønsker at samle alle
ansvarlige kræfter i samfundet om at finde nye veje og løsninger, der reelt
kan hjælpe de unge ind på et nyt spor".

Endvidere vil regeringen se på, om borgerpligt kan indgå i arbejdet med at
løfte unge – herunder om Forsvaret kan spille en rolle i det arbejde.

Og så vil regeringen nedsætte en kommission for "det gode børne- og
ungdomsliv". Kommissionen skal komme med anbefalinger til, hvordan
mistrivsel og sårbarhed kan forebygges og afhjælpes, og hvordan
robusthed og myndiggørelse styrkes.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7020781746556149761/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.a4medier.dk/uddannelse/artikel/overblik-over-svm-regeringens-regeringsgrundlag-paa-uddannelsesomraadet

