
Gratis studiekort til alle elever på FGU!

Kære direktører/rektorer på vores alle sammens FGU-skoler

Når vi mødes på tværs af skoler og institutioner sammenligner vi os tit med hinanden. Vi
snakker om forskellige linjer, undervisning og meget andet. Nogle gange bliver vi desværre
også opmærksomme på, at der kan være meget ulighed imellem de muligheder og tilbud vi
har fra skole til skole. Det gælder f.eks. når det kommer til noget så simpelt som et
studiekort.

Vi kan ikke forstå, at alle FGU-elever ikke allerede har et studiekort. Og på de skoler, hvor
man har mulighed for at få et studiekort, er det ikke alle steder, det er gratis, og det er ikke
alle elever, der kender til det. Vi mener ikke, at det skal være vores ansvar at skaffe
studiekort. Vi synes at det skal være noget som skolen tilbyder, ligesom man bliver tilbudt
det på andre ungdomsuddannelser.

Med studiekort får vi et større økonomisk råderum, der i højere grad gør det muligt for os at
tage ud og opleve og hygge os. For eksempel giver studiekort rabat på cafébesøg,
biografture eller offentlig transport. Med et studiekort skaber vi også bedre forudsætninger
for et godt studiemiljø, fordi vi får større mulighed for at lave sociale arrangementer, eleverne
imellem - også i vores fritid.

Et studiekort behøver ikke at være et plastikkort, vi hiver op fra pungen eller tasken.
Gennem Studiz kan vi hente et digitalt studiekort og online have adgang til en verden af
rabatter. Studiz er Danmarks største portal for studierabat og bruges allerede på en del
FGU-skoler. Men det skal bruges på alle. Vi skal nemlig have lige muligheder, lige meget
hvor i landet, vi går på FGU.

Derfor mener vi at:
● Alle FGU-elever skal have mulighed for at få et gratis studiekort og få rabatter til

f.eks. transport, frisør eller cafébesøg. Et studiekort og studierabatter giver større
økonomisk råderum til elever på FGU.

● Alle skoler skal sikre tydelig information og kommunikation om muligheden for at få
studiekort, og hvad vi kan bruge studiekortet til - ikke alle elever er klar over, at de
har adgang til et studiekort.

Hvad I kan gøre:
● Afsæt midler til et abonnement hos Studiz, så I sikrer, at alle elever på jeres skoler,

får et gratis studiekort. Det koster kun fem kr. pr. årselev.
● Sørg for, at der bliver informeret godt nok om studiekortet, og hvad vi kan bruge det

til - også på de skoler, hvor vi allerede har mulighed for at få det.

Vi håber, I vil gøre jeres til, at alle elever på FGU får et gratis studiekort og dermed sikre
større lighed - både mellem FGU-elever, men også mellem vores uddannelse og
ungdomsuddannelserne.


