
   

FGU Nordvest med i stort EU-projekt  
 
Unge som dropper ud af skolen er et stort problem i hele 
Europa, idet frafald har store samfundsøkonomiske og 
personlige konsekvenser.  
 
Nu skal FGU Nordvest, sammen med VIA Læreruddannelsen Skive, deltage i en stor satsning for få flest 
mulige børn og unge til at fuldføre skolegangen. Det sker med et Erasmus+ projekt med en samlet bevilling 
på 5 mio. kr. 
 
I projektet deltager uddannelsesinstitutioner og partnerinstitutioner i fem forskellige lande: Spanien, 
Portugal, Polen, Norge og Danmark, herunder både storby- og landsbysamfund.  
Projektet har 11 deltagere i de fem lande, og seks af deltagerne er fra praksisfeltet.  
FGU Nordvest, som dækker over Morsø, Thisted og Jammerbugt kommuner, deltager i projektet, som lokal 
partnerinstitution med VIA Læreruddannelsen Skive.  

Projektets titel ”COSI.ed” er en forkortelse for ”Co-created Social Inclusion in Education”. Projektet løber 
over 4 år i 2021-2024. 

Kickoff i Skive 
Kickoff til COSI-projektet foregår i Skive, idet repræsentanter fra alle de 5 landes uddannelsesinstitutioner 
og lokale partnerskaber rejser til Skive i september for at deltage i et 5-dages kickoff-program.  
 
Forberedende grunduddannelse (FGU) FGU er hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et 
samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at komme videre. Fælles for eleverne er, at de har 
brug for en anden vej for at komme i uddannelse eller job. Nogle skal have løftet deres faglige niveau, 
så de opfylder adgangskravene til en ungdomsuddannelse. Andre har brug for at udvikle sig  personligt 
eller socialt. FGU Nordvest skal bidrage med viden om de nye undervisningsformer, der er en del af FGU 
samt være træningsbane for de lærerstuderende i Skive. 

VIA Læreruddannelsen i Skives deltagelse i projektet betyder, at der kommer nye tilbud til de studerende 
på læreruddannelsen. For det første deltager studerende i selve udviklingsprojektet, for det andet tilbyder 
Læreruddannelsen Skive fra august et nyt specialiseringsmodul, der er målrettet studerende, der gerne vil 
gøre karriere på f.eks. erhvervsskoler, FGU eller i andre skoleformer, der varetager unge- og voksen-
undervisning. 

FAKTA: 

• COSI.ed står for “Co-created Social Inclusion in Education”. 

• Programmet er 4-årigt (2021-2024) og skal udvikle en helhedsmodel for social inklusion af børn, elever 

og studerende, som er i risikogruppen for frafald og social eksklusion. 

• Målet er at udvikle en model, samt en politisk strategi, som skal kunne bruges i hele Europa. 

• Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, læring, ungdom og idræt. Det er verdens største 

uddannelsesprogram, som støtter mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for hele 

uddannelsesforløbet.  Læs mere om Ersamus+ 

• FGU er Forberedende Grunduddannelse. 

 

Kontaktpersoner: 
Sidse Hølvig Mikkelsen, Lektor og forskningsmedarbejder VIA Læreruddannelsen Skive: sihm@via.dk, 
4028 1515.  
Ann Hvid Skouboe, Direktør FGU Nordvest ahs@fgunordvest.dk, 2019 2969 
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