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»Vi blev lovet en Mercedes, men fik en brugt cykel«
Unge pa den forberedende 
grunduddannelse 
demonstrerer for bedre 
forhold. Enhedslisten 
kr�ver en redningspakke. 

UDDAIOIELSE M... PERNILLEMAINZ 

C 
assandra Vesselgaard forer mega
fonen op til sin mund, sA den n<E
sten rammer hendes l.eber, hvis 

r0de faive lean ses pA Jang afstand sam
men med hendes blA Mr. 

»Er I klar?«, siger hun og kigger ned pA
de godt bundrede personer pA pladsen 
ved rAdbuset i Gladsaxe Kommune. 

»Det er sl fedt, I vii stA bersammen med
mig. Vi vii gerne I.ere noget, mens vi gAr 
pA FGU (forberedende grunduddannelse, 
oprettet i 2019, red). Vi blev lovet en Mer
cedes, men vi har flet en brugt cykel«, si
ger den unge kvinde, mens der bliver 
klappet og hujet, sl en mand med grAt 
Mr kommer til syne oppe i et af rAdhusets 
mange vinduer. 

Tirsdag demonstrerede elever landet 
over pA de forberedende grunduddannel
ser for bedre forhold, an fort afModstr0m, 
en forening for FGU-elever. 

»Det er ikke kun i Gladsaxe, der er pro
blemer, det er generelt, eksempelvis med 
for fl l.erere og dArlige fysiske rammer 
med rAd og svamp«, siger Martine Clante, 
der er stifter af Modstr0m og ogsl er 
m0dt op under den gr A himmel for at ytre 
sig. 

I Skjem oplever eleveme eksempelvis, 
at det regner ind, og de er utilfredse med 
sikkerbeden pA metalv.rrkstedet, mens 
elever i Odense har haft syv forskellige 
engelskl.erere pA to Ar. 

»Hver gang jeg fAr en ny lcerer, bliver jeg
sat tilbage fagligt, fordi jeg ska! bruge tid 
pA at I.ere en ny \lndeJViser at kende«, ly
der det fra Laust Svaneklink Bergh. 

Under et tr.e pA pladsen foran rAdbuset 
i Gladsaxe stAr Emil Becker pA 19 Ar, der 

• Cassandra Vesselgaard forall
Gladsaxe R.\dhus er lykkelig for de
to ir, hun har haft pi den forberedende
grunducldannelse. Bagefter vil hun tage
hf. Foto: Jens Dresling

gAr pA ejendomsservice- og anl.egsgart
nerlinjen med en Mndfuld andre elever. 
Med sit mosgr0nne arbejdst0j ligner han 
en, der er klar ti! I.ere. Men det bliver be
gr.enset. 

»Vi bar fri resten af ugen, fordi der lkke
er nogen l.erer. Det sker tit Vi har en Face-

book-gruppe, hvor vi fAr bjemmeopgaver 
som at rydde op pA vores v.erelse og tage 
billeder undeivejs. Eller det lean v.ere at fA 
et stykke papir med tegninger af v.erkt0j, 
hvor vi ska! skrtve, hvad det er«, fort:eller 
den 19-Arige elev. 

FGU er et op til toorigt skoletilbud for 
unge, der endnu ikke er klar til en ung
domsuddannelse og bar brug for en tr<E
desten. Derfor er det vigtigt, at undervis
ningen er stabil, sA de unge ikke bliver de
motiverede og falder fra, mener cassan
dra Vesselgaard, der gAr pA grafisk linje og 
nu er blevet klar til hf. 

»FGU er en skole, hvor man bliver sam
let op. Deter der, hvor man lean komme vi
dere fra. Derfor er det optimalt at bruge 
flere penge der, for sA er der flere unge, 
der kan komme videre og fA en uddannel
se, sA man ikke bare bliver mistet«<, fortcel
Ier hun, mens hun klapper og smiler op 
mod rAdhustrappen, hvor en l.erer bar 
grebet megafonen for at vise sin st0tte. 

Pi randen tll et kollaps 
If0lge Enhedslisten er FGU'en sl 0kono
misk presset, at partlet krcever en 0kono
misk redningspakke. Partlets undervis-

ningsordf0rer, Jakob S0lvh0j, kalder si
tuationen »meget alvorlig«c som f0lge af 
bAde faldende,elevtal, der g0r, at skolerne 
mister indt.egter, en nedslidt bygnings
masse og utilstr.rkkelige midler ti! at sik
re uddannelsens kvalitet. Styrelsen for 
Udvikling og Kvalitet anslAr, at der mang
ler 1,1 milliard kroner alene til FGU-skoler
nes bygnlngsmasse. 

»Uddannelsen har v.eret underfinansi
eret lige fra begyndelsen, og det betyder, 
at der er et voldsomt pres pA skolerne«, s1-
ger han og tilf0jer: 

»Ud over at der mangler l.ererkr.efter,

er der brug for at give s.rrlig st0tte ti! ele
veme, ford! mange af dem lean have l.ese
vanskeligheder eller psykiske problemer. 
Men den st0tte f'Ar eleveme ikke«. 

Jakob S0lvb0j pApeger, at 45.000 unge 
stAr uden uddannelse og job: 

»Men der bliver gjort forsvindende lidt.
!mens stAr FGU-skoleme, som er sat i ver
den for at hj.elpe netop denne gruppe af
unge, pA randen af et kollaps«.

Enhedslisten kr.rver en redningspakke 
pA 530 millioner kroner I engangsudgif
ter og ns millioner kroner i varige udgif
ter ti! en »start«. Med finanslovsaftalen for 
2022 var partiet med ti! at afs.ette 75 milli
oner kroner Arligt i 2022 og 2023, men det 
slAr ikke ti!, mener Jakob S0lvb0j. Han ser 
et problem i finansieringsmodellen, der 
betyder, at kommuneme ska! visitere un
ge ti! FGU og selv ska! betale regnlngen, 
hvilket han mener lean forklare en del af 
faldet i elevtallet pA 25 procent fra 2020 ti! 
2021. 

Udfordret ekonomi 
Foran rAdhuset er Gladsaxes borgmester, 
Trine Gr.rse (S), kommet ud. 

»Jeg har haft et m0de med Pernille Ro
senkrantz-Theil (undeIVisningsminister, 
red), hvor jeg har gjort opmrerksom pA 
behovet for en bedre finansieringsmodel, 
fordi I er underfinansieret«, siger hun og 
bliver bel0nnet med klapsalver. 

Borgmesteren er enig i, at der er proble
mer med finansieringen. 

»Der er medarbejdere, der siger: Ska! vi
visltere ti! FGU med en kommunal udgift, 
ell er er det tilstr.ekkeligt at benvise direk
te til en ungdomsuddannelse? Struktu
ren er ti!, at bvis det pA nogen mAde lean 
lade sig g0re at fA dem puttet over i er
hveJVSuddannelseme, sA er incitamentet 
der til det for kommunerne<<, siger hun. 

B0me- og undervisningsministeren 
har ikke 0nsket at medvirke, men Jens Jo
el, undervisningsordf0rer for Socialde
mokratiet, skrtver, at han ikke vii forholde 
sig til Enbedslistens udspil, men at 

»Vi ska! kigge pA 0konomien, nAr parti
erne bag FGU m0des efter sommerferien. 
Vi har siden opstarten tilf0rt i omegnen af 
en kvart milliard i s.ertilskud ti! FGU, men 
det er Abenlys�. i\t 0konomi.en har vceret 
udfordret bAde i forbold til bygninger og 
fa:rre unge pA skoleme end forudsat«. 
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