
Forord

Forandring er ikke længere noget, vi vælger - det er blevet et
vilkår. Det skyldes først og fremmest, at vi lever i en mere og
mere sammenhængende verden, og at den teknologiske ud-
vikling hele tiden ændrer vores måder at informere, kommu-
nikere og producere på. 

Forandringerne finder sted overalt i samfundet - også på ar-
bejdsmarkedet, hvor virksomhederne og den enkelte løbende
må udvikle sig for at leve op til nye udfordringer og udnytte
nye muligheder. Også AMU må udvikles, så uddannelsesind-
satsen fleksibelt kan målrettes brugernes ofte meget forskelli-
ge behov for kompetenceudvikling. 

I juni 2003 vedtog folketinget en række love, som er relevante
for AMU, og som træder i kraft 1. januar 2004. Der kom en
helt ny lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., og der blev
ændret i lovene om åben uddannelse og VEU-godtgørelse.
Denne pjece fortsætter traditionen fra de tidligere store AMU-
reformer og samler hovedindholdet i lovgivningen under en
række temaer.

De helt præcise regler skal findes i love, bekendtgørelser og
vejledninger, men vi håber, at pjecen giver især udbyderne et
konstruktivt værktøj til hurtigt at sætte sig ind i de nye vilkår,
så AMU fortsat spiller en helt central rolle i den erhvervsrette-
de uddannelsesindsats for voksne - til gavn for virksomheder-
ne, deltagerne og arbejdsmarkedet. 

Med venlig hilsen

Villy Hovard Pedersen
Uddannelsesdirektør for AMU-området
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Læsevejledning

Pjecen tager udgangspunkt i følgende love og bekendtgørel-
ser

• Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov nr. 446 af 10.
juni 2003

• Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannel-
se) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 13. maj 2002 med
senere ændringer

• Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen-
og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 600 af 26.
juni 2002 med senere ændringer

• Lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsret-
tet voksenuddannelse) m.v., lov om godtgørelse ved delta-
gelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og for-
skellige andre love, lov nr. 447 af 10. juni 2003 

• Bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser for er-
hvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejds-
markedsuddannelser, bekendtgørelse nr. 802 af 22. sep-
tember 2003 

• Bekendtgørelse om tilskud til befordring, kost og logi ved
deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag opta-
get i en fælles kompetencebeskrivelse.

I afsnit I gennemgås regler for de fælles kompetencebeskri-
velser, som er hele omdrejningspunktet for det nye AMU-kon-
cept, og som indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, men
også kan indeholde enkeltfag fra grundlæggende erhvervsret-
tede uddannelser.

I afsnit II og III gennemgås regler for henholdsvis arbejdsmar-
kedsuddannelser og for enkeltfag i fælles kompetencebeskri-
velser. Afsnit IV beskriver regler for de Særlige uddannelses-
forløb for flygtninge og indvandrere, som nu er den eneste
type sammenhængende forløb, og kapitel V beskriver regler
for Individuel kompetenceafklaring (IKA), som nu retter sig
mod både arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles
kompetencebeskrivelser.

Afsnit VI om Finansiering handler både om finansieringen af
den samlede erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesind-
sats og om de særlige tilskud, der vedrører arbejdsmarkeds-
uddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser. I
afsnit VII gennemgås godtgørelsesreglerne, og endelig beskri-
ves råds og udvalgs opgaver og sammensætning i afsnit VIII.



Bilag 1 indeholder en oversigt over de erhvervsrettede vok-
sen- og efteruddannelsesaktiviteter på REVE-området, og bi-
lag 2 gennemgår de særlige overgangsbestemmelser, der er i
forhold til udbud af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag
i fælles kompetencebeskrivelser.

I pjecen er der brugt nedenstående forkortelser:
• AF - Arbejdsformidlingen
• AMU - Arbejdsmarkedsuddannelse
• ARF - Amtsrådsforeningen
• AUF - Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering
• AVU - Almen voksenuddannelse
• DA - Dansk Arbejdsgiverforening
• FTF - Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
• GVU - Grunduddannelse for voksne
• IKA - Individuel kompetenceafklaring
• KL - Kommunernes Landsforening
• LO - Landsorganisationen i Danmark
• REU - Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddan-

nelser
• REVE - Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannel-

se
• SALA - Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverfor-

eninger
• SVU - Statens voksenuddannelsesstøtte
• TAMU - Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser
• VEU - Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
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Indledning

AMU i Undervisningsministeriet

AMU-reformen er tredje fase i de initiativer på lovgivningsom-
rådet, som regeringen har taget, siden AMU i november 2001
blev flyttet fra Beskæftigelsesministeriet til Undervisningsmini-
steriet. 

Første fase var en ændring af finansieringen af den samlede
erhvervsrettede uddannelsesindsats for ufaglærte og faglærte
gennem en ændring af loven om bestyrelse for Arbejdsmarke-
dets UddannelsesFinansiering. Muligheden for at opkræve
kollektivt arbejdsgiverbidrag blev fjernet, og de 4 ”håndtag”,
som nu skal sikre, at den økonomiske ramme overholdes, er
mulighederne for deltagerbetaling, aktivitetsloft, tilskudsloft
og reduceret godtgørelse til deltagerne. 

Anden fase var vedtagelsen af en ny lov om institutioner for
erhvervsrettet uddannelse, som samler lovgivningen om
AMU-centre og erhvervsskoler (tekniske skoler, handelssko-
ler, landbrugsskoler og kombinationsskoler), og dermed ska-
ber en enstrenget institutionsstruktur for den erhvervsrettede
grund-, voksen- og efteruddannelse. Strukturomlægningen
prioriterer først og fremmest, at tekniske skoler og AMU-cen-
tre eller AMU-centerafdelinger i samme by indgår i instituti-
onsfællesskab. Processen har indtil videre resulteret i, at der
pr. 1. januar 2004 er 6 selvstændige AMU-centre tilbage ud af
15.

På lovgivningsområdet har AMU-reformen ført til en helt ny
lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og til, at finansierin-
gen af arbejdsmarkedsuddannelser er flyttet til loven om åben
uddannelse. 

Den nødvendige dialog mellem bruger og uddannelses-
institution

Formålet med den nye lov om arbejdsmarkedsuddannelser
m.v. er, at den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse
skal
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• bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltager-
nes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarke-
dets behov og bidrage til deltagernes videre kompetence-
udvikling

• medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproble-
mer på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejds-
markedets behov på kortere og længere sigt

• give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskom-
petencen som den personlige kompetence gennem mulig-
hederne for at opnå grundlæggende formel kompetence
inden for erhvervsrettet grunduddannelse

De store ændringer, der sker - og løbende vil ske - på det
danske arbejdsmarked, betyder, at virksomheder og medar-
bejdere har meget forskellige behov for kompetencer - både
på tværs af brancher og inden for samme branche - fordi virk-
somhederne organiserer arbejdet meget forskelligt. Samtidig
har virksomheder og medarbejdere behov for løbende at for-
ny og forbedre kompetencerne. 

I det lys bliver dialogen mellem uddannelsesinstitutioner og
brugere helt afgørende for, om det lykkes at målrette uddan-
nelsesindsatsen i forhold til brugernes og arbejdsmarkedets
behov. Institutionerne bliver dermed det helt centrale omdrej-
ningspunkt for kompetenceudvikling.

Fælles kompetencebeskrivelser målrettet jobområder

Uddannelsesinstitutionernes mulighed for et kvalificeret sam-
spil med brugerne om uddannelsesindsatsen har været ud-
gangspunkt for en fuldstændig nytænkning af AMU-koncep-
tet, som flytter fokus fra enkeltuddannelser til fælles kompe-
tencebeskrivelser, som kan omfatte arbejdsmarkedsuddannel-
ser, men også kan omfatte udvalgte enkeltfag udbudt som
åben uddannelse. 

Formålet med de fælles kompetencebeskrivelse er, at virk-
somheder og medarbejdere får et samlet overblik over rele-
vante uddannelsesmuligheder - på kort og længere sigt - in-
den for let genkendelige job-områder. Kompetencebeskrivel-
serne danner samtidig rammen om udvikling af arbejdsmar-
kedsuddannelser, så de hurtigt kan fornys, og hele tiden er
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aktuelle, og om udbuddet af uddannelserne inden for kompe-
tencebeskrivelsen, så brugerne kun skal henvende sig ét sted.

De enkeltfag, der indgår i en fælles kompetencebeskrivelse,
er udpeget som værende særligt arbejdsmarkedspolitisk prio-
riterede og får samme rammer bl.a. for økonomiske vilkår
som arbejdsmarkedsuddannelser. Med opdelingen i enkeltfag,
der ligger inden for fælles kompetencebeskrivelser, og enkelt-
fag der ligger uden for, er der skabt mulighed for at fastlægge
mere gunstig deltagerbetaling, deltagergodtgørelse m.v. for de
enkeltfag, der er særligt arbejdsmarkedsmarkedspolitisk rele-
vante.  

Samlet set giver det nye AMU-koncept det erhvervsrettede
voksen- og efteruddannelsessystem en klar arbejdsmar-
kedspolitisk profil og gør op med den uklare arbejdsdeling,
der de seneste år har være mellem arbejdsmarkedsuddannel-
serne og enkeltfag fra navnlig erhvervsuddannelserne udbudt
som åben uddannelse.

Lovovervågning om senest tre år

Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. vil blive omfattet af
lovovervågningen. Som led i denne overvågning vil Undervis-
ningsministeriet, senest tre år efter at loven er trådt i kraft,
gennemføre en undersøgelse, der skal vurdere, om loven har
haft den tilsigtede virkning. 

Undersøgelsen skal bl.a. vurdere målgruppens forbrug af ud-
dannelse, om uddannelsesbehovene er tilgodeset inden for
lovens rammer og om personer med uddannelse over er-
hvervsuddannelsesniveau tilgodeses med efteruddannelse i
voksen- og videreuddannelsessystemet. Resultatet af under-
søgelsen vil blive sendt til Folketingets Uddannelsesudvalg
senest i 2007.
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I Fælles kompetence-
beskrivelser

1. Formål og uddannelser

En fælles kompetencebeskrivelse har til formål at beskrive
målene og rammerne for grundlæggende kompetenceudvik-
ling for voksne ufaglærte og faglærte i forhold til behovene
inden for et jobområde på arbejdsmarkedet. 

Kompetenceudviklingen kan gennemføres som arbejdsmar-
kedsuddannelser og udvalgte enkeltfag - fra erhvervsuddan-
nelser, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og
uddannelsen til faglært landmand - udbudt som åben uddan-
nelse. 

2. Indhold 

En fælles kompetencebeskrivelse indeholder tre dele: En be-
skrivelse af et eller flere jobområder på arbejdsmarkedet, en
beskrivelse af kompetencer, der er relevante for jobområdet,
og en oversigt over de arbejdsmarkedsuddannelser og enkelt-
fag, der kan føre frem til kompetencerne.

Beskrivelsen af jobområdet

I beskrivelsen af et jobområde indgår der 4 delbeskrivelser: 
• En beskrivelse af de produkter og ydelser, som er resulta-

tet af arbejdet inden for området 
• En beskrivelse af den produktion og arbejdsproces, som

arbejdet består af
• En beskrivelse af de typiske arbejdspladser
• En beskrivelse af de typiske kompetencer, som grupper af

medarbejdere inden for jobområdet har

Beskrivelsen af de arbejdsmarkedsrelevante 
kompetencer

Hver kompetence beskrives i forhold til følgende 4 punkter:
• Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i 

jobområdet
• Teknologi og arbejdsorganisering
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• Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for ud-
førelsen af jobbet

• Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet

Oversigten over arbejdsmarkedsuddannelser 
og enkeltfag

Når en fælles kompetencebeskrivelse godkendes, er den
”født” med nogle arbejdsmarkedsuddannelser og eventuelt
med nogle enkeltfag. Arbejdsmarkedsuddannelser og enkelt-
fag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, er om-
fattet af de samme rammer for økonomiske vilkår og vilkår i
forhold til tilrettelæggelse, markedsføring, udlicitering og kva-
litetssikring.

Ved overgangen til det nye AMU-koncept og udviklingen af
det første hold fælles kompetencebeskrivelser er det sikret, at
der ikke længere er arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag,
som er identiske. Arbejdsmarkedsuddannelser, der var identi-
ske med visse typer enkeltfag - områdefag, bundne speciale-
fag, grundfag eller almene fag - er erstattet af enkeltfagene.
Arbejdsmarkedsuddannelser, der er godkendt som valgfri spe-
cialefag i en erhvervsuddannelse, kan ikke længere udbydes
som enkeltfag.  

Når der er behov for det, suppleres oversigten med nye eller
reviderede arbejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag, og de
uaktuelle uddannelser fjernes fra oversigten.

Bilag om uddannelsesstrukturer og merit

I tilknytning til en fælles kompetencebeskrivelse er der mulig-
hed for at synliggøre vejledende uddannelsesstrukturer - til
inspiration for institutioners, virksomheders og medarbejderes
sammensætning af kompetenceudvikling - som er særligt kva-
lificerende og fx kan føre frem til merit i forhold til erhvervs-
uddannelse eller til certificering. Strukturerne kan bestå af ar-
bejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag fra den konkrete
kompetencebeskrivelse og fra andre kompetencebeskrivelser.
Strukturerne kan også omfatte elementer fra øvrige uddannel-
sesordninger, fx almene voksenuddannelser, som dog finansi-
eres i henhold til de respektive uddannelsesordninger. 
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Endvidere er der mulighed for at synliggøre, hvilke arbejds-
markedsuddannelser m.v. der giver merit til fx erhvervsud-
dannelser på baggrund af de faglige udvalgs vurdering.

3. Udvikling, godkendelse og 
offentliggørelse

Det er efteruddannelsesudvalgene, der udvikler forslag til fæl-
les kompetencebeskrivelser. Forslagene skal være målrettet
voksne, der højst har gennemført en uddannelse på niveau
med erhvervsuddannelser. Hvis der er behov for det, skal ud-
valgene samarbejde med et eller flere andre efteruddannelses-
udvalg om afgrænsningen af kompetencebeskrivelsen. 

En kompetencebeskrivelse godkendes af undervisningsmini-
steren, efter at Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efterud-
dannelse (REVE) har udtalt sig om forslaget. Ministeren kan -
efter at have indhentet en udtalelse fra REVE - tilbagekalde
godkendelsen af en kompetencebeskrivelse.

Senest tre år efter godkendelsen skal efteruddannelsesudval-
get vurdere, om der er behov for, at kompetencebeskrivelsen
revideres eller bortfalder, eller om den skal fortsætte uændret.
Efteruddannelsesudvalget skal underrette ministeren om vur-
deringen. Hvis kompetencebeskrivelsen skal revideres, skal
det ske inden for et halvt år, efter at ministeren er underrettet,
ellers bortfalder den. 

Det er også efteruddannelsesudvalgene, der foreslår, at nye
eller reviderede arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag op-
tages i kompetencebeskrivelserne, når der er behov for det,
og at de uaktuelle fjernes. Det er Undervisningsministeriet,
der godkender disse løbende ændringer i kompetencebeskri-
velserne, og efterfølgende orienterer REVE om ændringerne. 

Undervisningsministeriet kan selv - efter at REVE har udtalt
sig - beslutte, at konkrete arbejdsmarkedsuddannelser eller
enkeltfag skal optages i en kompetencebeskrivelse.

Undervisningsministeriet offentliggør de godkendte fælles
kompetencebeskrivelser og de løbende ændringer i kompe-
tencebeskrivelser i et centralt informationssystem, som der er
adgang til fra UVM’s hjemmeside.
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4. Udbud og markedsføring

Hvem kan blive godkendt

Godkendelserne til udbud kan gives til Institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse (tidligere AMU-centre, tekniske sko-
ler, handelsskoler, landbrugsskoler og kombinationsskoler),
Social- og sundhedsskoler og øvrige offentlige og private ud-
dannelsesinstitutioner.

Det er ikke en forudsætning for at blive godkendt til at udby-
de arbejdsmarkedsuddannelser i en fælles kompetencebeskri-
velse, at institutionen selv besidder samtlige faglige og pæda-
gogiske forudsætninger for at udbyde alle arbejdsmarkedsud-
dannelserne i kompetencebeskrivelsen. Det vil så være en be-
tingelse, at institutionen indgår en samarbejdsaftale med én
eller flere andre institutioner, der er godkendt til at udbyde de
arbejdsmarkedsuddannelser, institutionen ikke selv er fagligt
kvalificeret til. 

Udbyderne kan frit udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og
enkeltfag - enkeltvis eller sammensat - som de er godkendt til,
så udbuddet svarer til arbejdsmarkedets behov. Undervis-
ningsministeriet kan dog fastlægge et loft over udbuddet af
bestemte uddannelser inden for de fælles kompetencebeskri-
velser. 

Hvem giver godkendelse til udbud

Det er undervisningsministeren, der giver godkendelsen til at
udbyde arbejdsmarkedsuddannelserne i kompetencebeskri-
velsen, efter at have fået en udtalelse fra REVE. Det er ligele-
des undervisningsministeren der - efter en udtalelse fra Rådet
for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) -
giver godkendelsen til at udbyde erhvervsuddannelser og
landbrugsuddannelser, hvilket er forudsætningen for at kunne
udbyde enkeltfag fra disse som åben uddannelse. 

Udbuddet af social- og sundhedsuddannelser - og dermed
muligheden for at udbyde enkeltfag - dimensioneres af det
enkelte amtsråd med tilhørende kommunalbestyrelser i over-
ensstemmelse med det samlede behov for færdiguddannede i
amtet.
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Undervisningsministeren kan pålægge institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse at udbyde bestemte arbejdsmarkeds-
uddannelser og enkeltfag i kompetencebeskrivelserne efter at
have fået en udtalelse fra REVE.

Overgangsbestemmelser i forbindelse med godkendelse
til udbud

Der er overgangsbestemmelser på følgende områder:
• Udbud af arbejdsmarkedsuddannelser til videregående

teknikere, herunder laboranter
• Udbud af enkeltfag uden godkendelse til udbud af den

grundlæggende erhvervsrettede uddannelse
• Udbud af arbejdsmarkedsuddannelser uden godkendelse

til at udbyde samtlige arbejdsmarkedsuddannelser i en
kompetencebeskrivelse og udbud af enkeltfag uden god-
kendelse til at udbyde den grundlæggende erhvervsrettede
uddannelse

Det nærmere indhold i overgangsbestemmelserne fremgår af
bilag 2.

Tilbagekaldelse af godkendelse til udbud

Undervisningsministeren kan tilbagekalde en godkendelse til
udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne i en kompetencebe-
skrivelse efter at have fået en udtalelse fra REVE. 

Det kan enten være fordi, der ikke længere er behov for ud-
buddet, eller fordi regler om uddannelserne, fx kvalitetskrav,
ikke overholdes, eller fordi udbyderen ikke gennemfører de
konkrete foranstaltninger, som er blevet påbudt for at opret-
holde forsvarlige uddannelses- og undervisningsmæssige for-
hold. 

Hvis en uddannelsesinstitution mener, at forudsætningerne
for en godkendelse ikke længere er til stede, skal undervis-
ningsministeren underrettes.

Udlagt undervisning 

En institution, som er godkendt til at udbyde arbejdsmarkeds-
uddannelserne i en kompetencebeskrivelse eller til at udbyde
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en grundlæggende erhvervsrettet uddannelse, kan udlægge
undervisning til en eller flere institutioner, som ikke er god-
kendt, med henblik på at sikre den regionale dækning. Det er
den godkendte institution, der har ansvaret for kvaliteten af
den udlagte undervisning.

En institution, der udlægger undervisning, skal høre de insti-
tutioner, som er godkendt til at udbyde de samme uddannel-
ser, som kan blive påvirket negativt af udlægningen.

Undervisningsministeriet skal ikke godkende udlægning. Ud-
lægningen er baseret på en aftale mellem institutionerne, og
udlægningen skal være synlig for omverdenen via UVM’s
hjemmeside. Det er den ikke-godkendte institution, hvor den
udlagte undervisning gennemføres, der indberetter aktiviteten
og får udbetalt tilskuddet direkte fra Undervisningsministeriet.

Konkurrenceudsættelse

Institutioner, der har godkendelse til udbud, må gerne udlici-
tere undervisningsopgaver i forbindelse med arbejdsmarkeds-
uddannelser og enkeltfag til private m.v. Opgaver, som fx op-
tagelse og afholdelse af prøver, kan ikke udliciteres.

Ved udlicitering er det fortsat den godkendte institution, som
er ansvarlig for og fører tilsyn med, at udbuddet lever op til
lovgivningens krav, herunder til den forudsatte kvalitet.

Uddannelsesinstitutionerne kan blive pålagt, at nærmere be-
stemte dele af konkrete arbejdsmarkedsuddannelser og en-
keltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, skal
konkurrenceudsættes som betingelse for, at institutionerne
kan få tilskud til de konkrete uddannelser og enkeltfag.

Undervisningsministeren kan bestemme, hvilke konkrete ar-
bejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag der skal omfattes af
ordningen, og hvilke bestemte dele det skal dreje sig om. Mi-
nisteren kan - efter at have fået en udtalelse fra REVE - fast-
sætte nærmere regler om ordningen, herunder om udbud og
udfordring, og om håndteringen af eventuelle konflikter mel-
lem uddannelsesinstitutioner og private initiativtagere. 
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Markedsføring

Uddannelsesinstitutionerne skal - ved udbud af arbejdsmar-
kedsuddannelser og enkeltfag og ved fastsættelsen af vilkår
for deltagelse og betaling - overholde principperne for god
markedsføringsskik og må ikke fastsætte urimelige aftalevilkår
for deltagerne. 

Markedsføring af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag
skal ske i forhold til den målgruppe, som uddannelsesaktivite-
ten er udviklet til, og i forhold til uddannelsernes mål.

Markedsføringen må ikke gennem valg af ord, billeder eller
medium sigte mod anvendelse i en ikke-arbejdsmarkedsmæs-
sig sammenhæng eller i øvrigt være egnet til at vildlede om
uddannelsesaktivitetens mål og indhold.

5. Kvalitetssikring

Uddannelsesstederne skal systematisk kvalitetssikre og -ud-
vikle uddannelsesindsatsen inden for de fælles kompetence-
beskrivelser for løbende at sikre, at deltagerne kan nå de fast-
satte mål. Evalueringerne foretages med arbejdsmarkedsud-
dannelsernes fælles redskaber over internettet og tilrette-
lægges sådan, at alle deltagere og et repræsentativt udsnit af
virksomheder, hvis medarbejdere har deltaget i uddannelse,
evaluerer uddannelsesindsatsen. Uddannelsesstederne skal
løbende følge op på evalueringsresultaterne. 

Uddannelsesstederne skal med de fælles redskaber endvidere
tage stikprøver af effekten og løbende følge op på effekt-
målingerne inden for uddannelser, hvor der er udviklet
spørgsmål til effektmåling.

Efteruddannelsesudvalgene skal bl.a. via de fælles redskaber
sikre, at de arbejdsmarkedsuddannelser, de udvikler, er rele-
vante for virksomhederne og deltagerne, og at uddannelserne
er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov.

Undervisningsministeriet udvikler og vedligeholder de fælles
kvalitetssikringsredskaber, og uddannelsesstederne og efter-
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uddannelsesudvalgene medvirker til at vedligeholde, udvikle
og forny redskaberne. Undervisningsministeriet kan tage stik-
prøver af uddannelsesstedernes og efteruddannelsesudvalge-
nes kvalitetssikring. 
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II Arbejdsmarkeds-
uddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelser er korterevarende uddannelser,
som har til formål at imødekomme ufaglærtes og faglærtes
nye eller udækkede behov for erhvervsrettet voksen- og efter-
uddannelse. Arbejdsmarkedsuddannelserne giver landsdæk-
kende kompetence, kan indgå i uddannelsesstrukturer og kan
give merit til de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. 

1. Uddannelsernes udvikling og 
godkendelse

Uddannelserne bliver udviklet inden for rammerne af de fæl-
les kompetencebeskrivelser. Uddannelserne skal udvikles, så
de tager hensyn til målgruppen, kvaliteten og pædagogikken,
herunder skal der tages hensyn til læse- og regnesvage delta-
gere. 

Der kan ikke udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, som har
samme mål som enkeltfag eller anden offentlig uddannelse.
På områder, hvor private initiativtagere allerede udbyder ud-
dannelsesaktiviteter, kan der kun udvikles uddannelser, hvis
der er væsentlige arbejdsmarkedspolitiske og uddannelses-
mæssige hensyn, der taler for en statslig indsats på området. 

Det er efteruddannelsesudvalgene, der udvikler uddannelser-
ne inden for rammerne af kompetencebeskrivelserne og ori-
enterer undervisningsministeren om de nyudviklede uddan-
nelser. Hvis ministeren ikke har bemærkninger til et forslag til
uddannelse inden for 6 uger, bliver den godkendt og optages
i en eller flere kompetencebeskrivelser. Ministeren kan selv
udvikle en uddannelse og optage den i de relevante kompe-
tencebeskrivelser. Ministeren kan tilbagekalde godkendelsen
af en uddannelse.  

Arbejdsmarkedsuddannelser med generelle tværgående mål,
dvs. uddannelser, som vil kunne anvendes af mange efterud-
dannelsesudvalg og i mange forskellige kompetencebeskri-
velser, indgår i et fælleskatalog. Disse uddannelser kan udvik-
les af Undervisningsministeriet eller efteruddannelsesudvalg.
Udvalgene skal orientere Undervisningsministeriet om en øn-



sket udvikling af uddannelser til fælleskataloget og skal koor-
dinere udviklingen med øvrige efteruddannelsesudvalg.  

Uddannelser, der ikke længere indgår i mindst én kompeten-
cebeskrivelse, bortfalder.

2. Beskrivelse af uddannelserne

Beskrivelsen af en arbejdsmarkedsuddannelse omfatter føl-
gende punkter:
• Unik kode
• Titel 
• Vejledende varighed
• Handlingsorienteret målformulering
• Eventuelle krav til bedømmelse som forudsætning for at

deltageren opnår bevis
• Spørgsmål til de systemfælles kvalitetssikringsredskaber
• Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannel-

ser

3. Uddannelsernes tilrettelæggelse

Arbejdsmarkedsuddannelse omfatter normalt både praktisk
og teoretisk undervisning. Uddannelsesstederne kan afholde
uddannelserne på heltid, deltid, opsplittet, som fjernundervis-
ning og på virksomheder. Ved virksomhedsforlagt undervis-
ning skal uddannelsesstedet sikre, at der stilles nødvendige
teori- og værkstedslokaler og nødvendigt udstyr og materiale
til rådighed. Uddannelsesstederne kan afholde flere arbejds-
markedsuddannelser samtidig i samme lokale, det kaldes
åbent værksted. 

Undervisningen kan finde sted alle ugens dage og på alle
tidspunkter af døgnet. 

Uddannelsesstedet kan afkorte varigheden af en arbejdsmar-
kedsuddannelse i forhold til den vejledende maksimale varig-
hed. Det skal ske ud fra en vurdering af den enkeltes forud-
sætninger og under hensyn til, at deltageren når uddannel-
sens mål.
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4. Adgang og optagelse 

Personer, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark,
Grønland og Færøerne, har adgang til arbejdsmarkedsuddan-
nelse. Det betyder, at der ikke længere er begrænsninger som
følge af ansøgerens alder eller uddannelsesbaggrund. 

Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal ansøgeren
opfylde eventuelle adgangskrav, der er fastsat som led i myn-
dighedskrav til uddannelserne. 

Ansøgere med dansk som andetsprog skal kunne dansk på et
niveau, som gør det muligt at følge undervisningen på dansk.
Ansøgere kan blive pålagt en sprogtest forud for optagelsen.
(Se endvidere s. 25 om særlige uddannelsesforløb for flygtnin-
ge og indvandrere). 

Det er ikke en betingelse for at blive optaget, at ansøgeren til-
hører en organisation eller er medlem af en a-kasse.

Uddannelsesstederne skal optage de ansøgere, der har ad-
gang til arbejdsmarkedsuddannelser, inden for de aktivitets-
og tilskudsrammer, der er udmeldt fra ministeriet. Hvis der
ikke er plads til en ansøger, skal uddannelsesstedet oplyse
ansøgeren om, hvor og hvornår uddannelsen i øvrigt udby-
des. Uddannelsesstedet kan optage en ansøger på uddannel-
sesstedets venteliste, og det betragtes ikke som afslag på at få
adgang til uddannelsen. 

Hvis en ansøger har deltaget i flere arbejdsmarkedsuddannel-
ser eller enkeltfag i en kompetencebeskrivelse, end det er
nødvendigt af erhvervsmæssige årsager, kan uddannelsesste-
det afslå at optage ansøgeren. 

5. Beviser og prøver

Uddannelsesstedet udsteder et uddannelsesbevis til deltagere,
der har nået det fastsatte mål med uddannelsen. Til deltagere,
der gennemfører uddannelser med mål, der er fastlagt på bag-
grund af myndighedskrav, udsteder den certificerende myn-
dighed certifikat til deltagerne.



Hvis der udbydes uddannelser, der afsluttes med prøver, er
det muligt at aflægge prøve uden at have deltaget i undervis-
ningen, med mindre undervisningsministeren har bestemt no-
get andet. 

6. Lærerkvalifikationer

Det er udbyderne af arbejdsmarkedsuddannelse, der har an-
svaret for lærernes kvalifikationer, og for at lærerne gennem-
fører den nødvendige kvalificering. 

Lærernes faglige kvalifikationer skal som minimum normalt
svare til niveauet for erhvervsuddannelsen inden for deres
faglige område og være suppleret med mindst 3 års relevant
og tidssvarende erhvervserfaring. Endvidere skal lærerne se-
nest 2 år efter ansættelsen have opnået pædagogiske kvalifi-
kationer målrettet undervisning af voksne, der mindst svarer
til pædagogikum for lærere ved erhvervsskolerne.

Efteruddannelsesudvalgene forestår udvikling af efteruddan-
nelsesmuligheder for lærerne i relation til kompetencebeskri-
velsernes jobområder, mens Undervisningsministeriet forestår
udvikling af efteruddannelsesmuligheder for lærerne inden
for det pædagogiske område og på tværgående områder.
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III Enkeltfag i fælles kompe-
tencebeskrivelser

Et enkeltfag er en fagligt afgrænset del af en uddannelse,
hvortil der er knyttet en prøve, eksamen eller selvstændig be-
dømmelse i øvrigt. Der skal ved tilrettelæggelsen tages hen-
syn til voksnes forudsætninger.

1. Enkeltfag i fælles kompetence-
beskrivelser

De enkeltfag, der kan optages i fælles kompetencebeskrivel-
ser, er enkeltfag fra erhvervsuddannelser, grundlæggende so-
cial- og sundhedsuddannelser og uddannelsen til faglært
landmand, udbudt som åben uddannelse.

Nogle typer enkeltfag kan normalt ikke optages i en fælles
kompetencebeskrivelse. Det er enkeltfag fra erhvervsuddan-
nelsernes og de grundlæggende social- og sundhedsuddan-
nelsers grundfag og almene fag fra landbrugsuddannelsen.
Undervisningsministeren kan dog godkende en begrundet
ansøgning om at optage disse fag.

2. Beskrivelse

Beskrivelsen af et enkeltfag, som er optaget i en fælles kom-
petencebeskrivelse, omfatter følgende punkter:
• Unik kode
• Fagtitel
• Normeret varighed
• Enkeltfagets målpinde i henhold til bekendtgørelsen eller

vejledningen til den uddannelse, enkeltfaget er en del af
• Spørgsmål til de systemfælles kvalitetssikringsredskaber

3. Vilkår 

Enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse,
er omfattet af de samme rammer for økonomiske vilkår og vil-
kår i forhold til tilrettelæggelse, markedsføring, udlicitering og
kvalitetssikring som arbejdsmarkedsuddannelser.
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Enkeltfag, der ikke længere indgår i mindst én kompetence-
beskrivelse, kan ikke længere udbydes på de vilkår, der gæl-
der for uddannelser i en fælles kompetencebeskrivelse.
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IV Særlige uddannelsesforløb
for flygtningeog indvandrere

I det nye AMU-koncept vil sammenhængende forløb kun fin-
des for flygtninge og indvandrere. Uddannelsesstederne kan
sammensætte forløbene af de arbejdsmarkedsuddannelser og
enkeltfag, som de er godkendt til, fra en eller flere fælles
kompetencebeskrivelser samt praktik. Den tidligere mulighed
for at finansiere fx almen voksenuddannelse (AVU) og hf-en-
keltfag som en del af et sammenhængende forløb er således
bortfaldet. 

Uddannelsesforløbene skal sammensættes efter følgende reg-
ler:
• Når der indgår danskundervisning i forløbet, skal mellem

1/2 og 1/3 af den ugentlige undervisningstid i dansk som
andetsprog integreres i den faglige undervisning 

• Uddannelsesstederne kan forlænge varigheden af arbejds-
markedsuddannelser og enkeltfag i forløbet med op til 25
pct. under hensyn til de aktuelle deltageres faglige og
dansksproglige forudsætninger

• Når der indgår praktik i forløbet, kan praktikken højst have
en samlet varighed på 12 uger. Den enkelte praktikperiode
vil normalt have en varighed på op til 4 uger

En ansøger til et uddannelsesforløb skal gennemgå en sprog-
test, inden ansøgeren kan optages på forløbet.

Lærere, der underviser i dansk som andetsprog, skal have ud-
dannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne
eller tilsvarende kvalifikationer.

Efteruddannelsesudvalg og Undervisningsministeriet kan re-
kvirere relevante beskrivelser af uddannelsesforløbene hos
uddannelsesstederne.
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V Individuel kompetence-
afklaring

Individuel kompetenceafklaring (IKA) er en realkompetence-
vurdering, der har til formål at afklare, vurdere, anerkende og
dokumentere deltagernes kompetencer. Afklaring og vurde-
ring af kompetencer skal ske i forhold til arbejdsmarkedsud-
dannelser og enkeltfag, der er optaget i de fælles kompeten-
cebeskrivelser. 

IKA’s mål er en individuelt tilpasset uddannelsesplan inden
for arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i
de fælles kompetencebeskrivelser.

IKA kan tilrettelægges individuelt og for hold og kan omfatte: 
• Studie og uddannelsesvejledning 
• Praktisk afprøvning af faglige og generelle erhvervsrettede

og almene kompetencer 
• Uddannelsesforberedelse som led i uddannelsesstedernes

rådgivning af deltagere og virksomheder om behov for er-
hvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammer-
ne af en fælles kompetencebeskrivelse

Uddannelsessteder kan gennemføre IKA i forhold til de ar-
bejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i en fælles kompeten-
cebeskrivelse, som uddannelsesstedet er godkendt til at udby-
de. Undervisningsministeren kan tilbagekalde et uddannelses-
steds ret til at gennemføre IKA, hvis hensigten med IKA’en
ikke følges, eller hvis kvaliteten ikke er tilfredsstillende. 
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VI Finansiering og tilskud 

1. ”REVE-rammen”

Staten kan yde tilskud til udvikling, drift og godtgørelse m.v.
til de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser, der er
nævnt i bilag 1, inden for en årlig bevilling (”REVE-rammen”),
der fastsættes på finansloven.

I forhold til prioriteringen af den samlede bevilling skal Rådet
for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (REVE) udtale
sig til undervisningsministeren på følgende områder:
• Det samlede behov 
• Rammer for, hvor stort et tilskud der kan ydes til uddannel-

ser
• Deltagerbetaling på enkelte uddannelser eller grupper af

uddannelser
• Aktivitetslofter på enkelte uddannelser 
• Reduktion af VEU-godtgørelse ved deltagelse i enkelte ud-

dannelser eller grupper af uddannelser 
• Tilskud til uddannelsesplanlægning.

2. Tilskud til uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelserne, kan få
tilskud til at dække undervisningsudgifter og udgifter til admi-
nistration, ledelse og bygningsdrift. 

Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange årselever insti-
tutionen har haft på forskellige grupper af uddannelser og af,
hvilken takst grupperne har på finansloven. Det er undervis-
ningsministeren, der beslutter, hvilken takstgruppe de enkelte
uddannelser skal placeres i.

De enkelte uddannelsesinstitutioner kan få fastsat et loft for,
hvor stort et tilskud de kan få til alle uddannelser, grupper af
uddannelser eller konkrete uddannelser.

3. Deltagerbetaling

Undervisningsministeren kan for enkelte uddannelser, grup-
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per af uddannelser eller alle uddannelser bestemme, at der
kun ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til uddannelser-
ne, og at uddannelsesinstitutionerne skal opkræve deltager-
betaling.

Ministeren kan fastsætte nærmere regler om deltagerbetalin-
gen, herunder om deltagerbetalingens størrelse og om, at vis-
se persongrupper eller uddannelser skal friholdes fra delta-
gerbetaling.

4. Betingelser for tilskud til uddannelses-
institutioner

Hvis undervisningsministeren har besluttet, at nærmere be-
stemte dele af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der
er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, skal konkurren-
ceudsættes, er dette en betingelse for, at uddannelsesinstituti-
onerne kan få tilskud til de konkrete uddannelser. REVE skal
udtale sig til ministeren om de nærmere regler om ordningen. 

Markedsføring af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag
skal ske i forhold til den målgruppe, som uddannelsesaktivite-
ten er udviklet til, og i forhold til uddannelsens mål. Markeds-
føringen må ikke gennem valg af ord, billeder eller medium
sigte mod anvendelse i en ikke-arbejdsmarkedsmæssig sam-
menhæng eller i øvrigt være egnet til at vildlede om uddan-
nelsesaktivitetens mål og indhold. 

Uddannelsesinstitutioner, som ikke følger bestemmelserne i
lov om åben uddannelse eller de regler, som ministeren har
fastsat, kan få tilbageholdt eller miste tilskuddet eller eventu-
elt blive afkrævet udbetalt tilskud.

5. Særlige tilskud til arbejdsmarkedsuddan-
nelser og enkeltfag i fælles kompetence-
beskrivelser

Staten kan - efter udtalelse fra REVE - yde tilskud til 
• Udvikling af fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmar-

kedsuddannelser samt individuel kompetenceafklaring 
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• Udvikling af faglig og pædagogisk efteruddannelse af lære-
re, til forsøgs- og udviklingsaktiviteter og til analyse og
kvalitetsmålinger

• Praktik på uddannelsesforløb for flygtninge og indvandre-
re

• Befordring, kost og logi

Undervisningsministeren kan fastsætte særlige regler om til-
skud til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles
kompetencebeskrivelse, der har en lille elevtilgang. 

6. Tilskud til befordring

Personer, der deltager i arbejdsmarkedsuddannelser og en-
keltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, har
normalt ret til tilskud til dækning af udgifter til befordring,
hvis deres daglige transport mellem bopæl i Danmark og ud-
dannelsessted og retur er mere end 24 km. Hvis det samlede
tilskud pr. uddannelse er under 25 kr., udbetales det ikke.

Deltagere i uddannelse, der foregår på den virksomhed, hvor
deltagerne er ansat, kan ikke opnå befordringstilskud.

Målgruppen for tilskuddet er:
• Beskæftigede lønmodtagere
• Selvstændige erhvervsdrivende
• Ledige med ret til selvvalgt uddannelse
• Personer, der hverken er berettigede til dagpenge eller

ydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller
modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv
socialpolitik eller modtager introduktionsydelse efter lov
om integration af udlændinge i Danmark

Det er en betingelse, at den pågældende ikke har en erhvervs-
rettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed
overstiger erhvervsuddannelserne, med mindre uddannelsen
ikke har været anvendt de sidste 5 år.

Deltagere, der er medlem af en a-kasse, får tilskuddet udbe-
talt af a-kassen. Deltagere, der ikke er medlem af en a-kasse,
får tilskuddet udbetalt af AF. Ansøgeren skal aflevere ansøg-
ningsskemaet senest 4 uger efter uddannelsens sidste dag. 
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7. Tilskud til kost og logi

Personer, der deltager i arbejdsmarkedsuddannelser og en-
keltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, har
normalt ret til tilskud til kost og logi, når de under uddannel-
sen er indkvarteret uden for deres bopæl, hvis de har mere
end 120 km. i transport mellem bopæl og uddannelsessted og
retur, eller hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rime-
ligt, at de er indkvarteret uden for deres bopæl.  

Tilskud til kost og logi bortfalder helt eller delvist, hvis ud-
dannelsesstedet yder kost og logi. 

Målgruppen for tilskuddet er:
• Beskæftigede lønmodtagere
• Selvstændige erhvervsdrivende
• Ledige med ret til selvvalgt uddannelse
• Personer, der hverken er berettigede til dagpenge eller

ydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller
modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv
socialpolitik eller modtager introduktionsydelse efter lov
om integration af udlændinge i Danmark

Det er en betingelse, at den pågældende ikke har en erhvervs-
rettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed
overstiger erhvervsuddannelserne, med mindre uddannelsen
ikke har været anvendt de sidste 5 år.

Deltagerne får tilskuddet udbetalt af uddannelsesstedet.
Ansøgeren skal aflevere ansøgningsskemaet senest 4 uger ef-
ter uddannelsens sidste dag.
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VII VEU-godtgørelse

Der kan ydes godtgørelse til deltagere i de erhvervsrettede
voksen- og efteruddannelser, der er nævnt i bilag 1, hvis der
gives statstilskud til uddannelserne. 

Endvidere kan der ydes godtgørelse til deltagere i uddannel-
sesforløb, der udbydes med tilskud fra danske myndigheder i
overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i hen-
hold til lov om administrationen af Den Europæiske Social-
fond. 

1. Målgruppen

Der kan kun ydes godtgørelse til deltagere, der ikke har en er-
hvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varig-
hed overstiger erhvervsuddannelse eller anden uddannelse,
der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, med mindre ud-
dannelsen ikke har været anvendt de sidste 5 år.

For videregående teknikere, herunder laboranter, er der en
overgangsordning, der betyder, at deltagerne i 2004 og 2005
kan få godtgørelse, når de deltager i arbejdsmarkedsuddan-
nelser, der er udviklet til denne målgruppe. Undervisningsmi-
nisteren kan bestemme, at muligheden for at få godtgørelse
forlænges, dog længst til og med udgangen af 2008.

Den personkreds, der kan få godtgørelse, omfatter
• Beskæftigede lønmodtagere, såvel privat som offentligt an-

satte
• Selvstændige erhvervsdrivende
• Ledige, der er berettiget til dagpenge, og som efter eget

valg deltager i uddannelse i højst 6 uger

For beskæftigede lønmodtagere kan godtgørelsen udbetales
som refusion til arbejdsgiveren, hvis det er aftalt, at arbejdsgi-
veren fortsætter med at udbetale den sædvanlige løn under
uddannelsen. Arbejdsgiveren får det samme beløb, som delta-
geren kunne have fået, men kan dog højst få et beløb, der
svarer til lønudgifterne til deltageren.
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Der kan ikke opnås godtgørelse i følgende tilfælde:
• Hvis deltageren har ret til løn fra en arbejdsgiver under ud-

dannelsen som følge af en uddannelsesaftale, der er ind-
gået i henhold til lov, fx inden for erhvervsuddannelserne,
landbrugsuddannelserne eller social- og sundhedsuddan-
nelserne

• Hvis deltageren har adgang til at opnå godtgørelse fra an-
dre godtgørelsesordninger, fx Statens voksenuddannelses-
støtte (SVU)

• Hvis en person er omfattet af lovligt varslet strejke, lockout
eller blokade. Hvis personen er begyndt på en uddannelse
før den lovlige konflikt startede, kan personen få godt-
gørelse for perioden, indtil konflikten startede

2. Godtgørelsens størrelse og udbetaling

Hvis der undervises fuld tid i en uge, svarer godtgørelsen til
dagpengenes højeste beløb for en uge. Ved deltidsundervis-
ning beregnes godtgørelsen i forhold til antallet af undervis-
ningstimer.

Der kan ydes godtgørelse for det tab af indtægt eller ar-
bejdsmulighed, deltageren har under uddannelsen. Hvis del-
tageren kun har et delvist tab af indtægt eller arbejdsmulig-
hed, nedsættes godtgørelsen forholdsmæssigt. Det er en be-
tingelse for at få godtgørelse, at tabet af indtægt eller ar-
bejdsmulighed vedrører deltagerens beskæftigelse.

Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at
godtgørelsen til enkelte uddannelser eller grupper af udannel-
ser reduceres, således at der ved beregningen tages udgangs-
punkt i et mindre beløb end dagpengenes højeste beløb for
en uge. Ministeren kan herunder bestemme, at godtgørelsen
ikke reduceres for ledige med ret til uddannelse efter eget
valg. 

Deltagere, der er medlem af en a-kasse, får ydelsen udbetalt
af a-kassen. Deltagere, der ikke er medlem af en a-kasse, får
ydelsen udbetalt af AF. Deltageren skal aflevere ansøgnings-
skemaet senest 4 uger efter uddannelsens sidste dag.
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3. Godtgørelsens varighed og ydelses-
perioden for ledige
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Fyldt 25 år Under 25 år
Beskæftigede Uden varigheds- Sammenlagt højst 
og begrænsning 30 uger
selvstændige I de 30 uger medregnes 

deltagelse i uddannelse 
med SVU
Undervisningsmini-
steriet kan give 
dispensation

Kan deltage i uddannel-
se ud over 30 uger, men 
uden godtgørelse

Ledige med Så længe de 6 Så længe de 6 ugers 
ret til selvvalgt ugers selvvalgt selvvalgt uddannelse 
uddannelse uddannelse ikke ikke er opbrugt, og hver 

er opbrugt, og gang der opnås ret til en 
hver gang der ny ydelsesperiode
opnås ret til en ny 
ydelsesperiode Deltagelsen skal ske 

inden for de første 6
Deltagelsen skal måneders sammenlagt
ske inden for de ledighed i en ydelses-
første 12 måneders periode
sammenmenlagt 
ledighed i en Sammenlagt højst 30 
ydelsesperiode uger

I de 30 uger medregnes 
deltagelse i uddannelse 
med SVU
Undervisningsministe-
riet kan give dispensa-
tion

Kan ikke deltage i ud-
dannelse ud over 30 
uger



Ledige, der har opbrugt retten til selvvalgt uddannelse, opnår
adgang til deltagelse i en ny ydelsesperiode ved ledighed ef-
ter reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring

4. Særlige regler for ledige med ret til 
selvvalgt uddannelse

• Ledige skal i perioder med godtgørelse for tab af ar-
bejdsmulighed normalt stå til rådighed for arbejde formid-
let af AF eller a-kassen

• Perioder med godtgørelse medregnes i ydelsesperioden
ved ledighed 

• Deltagelse kan ikke ske som led i et tilbud efter kapitel 10-
12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fx når der er
udarbejdet en jobplan eller den ledige er i virksomheds-
praktik eller modtager aktiverings- eller ledighedsydelse
eller er ansat med løntilskud 

• Perioder med uddannelsesstøtte efter Statens Voksen ud-
dannelsesstøtte (SVU) medregnes i 6-ugers-perioden.
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VIII Råd og udvalg

1. REVE

Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (REVE)
blev nedsat i juni 2003 og erstattede to tidligere partsfora: Ud-
dannelsesrådet for arbejdsmarkedsuddannelser og Bestyrel-
sen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering. 

REVE’s rådgivning

REVE har til opgave at rådgive undervisningsministeren om 
• Grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceud-

vikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag
optaget i fælles kompetencebeskrivelser 

• Tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter
lov om åben uddannelse (se bilag 1). 

REVE’s konkrete beføjelser er nævnt under de forskellige ka-
pitler i denne pjece. 

Endvidere rådgiver REVE om reglerne vedrørende: 
• Fælles kompetencebeskrivelser
• Arbejdsmarkedsuddannelser
• Særlige uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere
• Individuel kompetenceafklaring
• Beviser
• Krav til lærerkvalifikationer
• Tilskud til befordringsudgifter, kost og logi 
• Fastlæggelse af kvalitetssikringsredskaber

REVE’s sammensætning

REVE har følgende sammensætning
• 1 formand 
• 7 medlemmer efter indstilling fra LO
• 1 medlem efter indstilling fra FTF
• 5 medlemmer efter indstilling fra DA
• 1 medlem efter indstilling fra SALA
• 2 repræsentanter for de offentlige arbejdsgivere efter ind-

stilling fra finansministeren, KL og ARF

De organisationer og myndigheder, der indstiller medlemmer,
indstiller hver 1 suppleant, dog indstilles der 2 suppleanter for
organisationer med mere end 3 pladser.

37



Undervisningsministeren udpeger formanden, beskikker rå-
dets medlemmer og suppleanter og udpeger 1 tilforordnet fra
Undervisningsministeriet og 1 tilforordnet fra Beskæftigel-
sesministeriet - efter indstilling fra beskæftigelsesministeren.
Udpegning og beskikkelse gælder for 4-årige perioder. 

Endvidere tiltrædes rådet af formanden for Rådet for de
Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). De til-
forordnede og formanden for REU har ikke stemmeret.

2. Efteruddannelsesudvalg

Opgaver

Efteruddannelsesudvalgene har til opgave at udarbejde analy-
ser af og forslag til arbejdsmarkedsrelevant kompetenceud-
vikling for voksne, dvs. fælles kompetencebeskrivelser og ar-
bejdsmarkedsuddannelser. 

Efteruddannelsesudvalgenes konkrete beføjelser er nævnt un-
der de forskellige kapitler i denne pjece.

Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde anmode et el-
ler flere efteruddannelsesudvalg om at udvikle en fælles kom-
petencebeskrivelse eller en arbejdsmarkedsuddannelse på et
bestemt område inden for en tidsfrist. 

Uddannelsesmateriale, der udvikles af efteruddannelsesudval-
gene, og som finansieres helt eller delvist af staten, tilhører
Undervisningsministeriet.

Efteruddannelsesudvalgene indberetter de fælles kompeten-
cebeskrivelser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser og en-
keltfag til et centralt informationssystem for erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse, som der er adgang til fra UVM’s
hjemmeside.

Sammensætning og godkendelse

Det er arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne, der ned-
sætter efteruddannelsesudvalgene inden for større områder,
som tilsammen skal dække arbejdsmarkedsrelevant kompe-
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tenceudvikling. Arbejdstagernes og arbejdsgivernes hovedor-
ganisationer udpeger udvalgene, som skal have et lige stort
antal medlemmer fra hver side. Udvalgene vælger en formand
og en næstformand blandt sine medlemmer. 

Det er REVE, der godkender oprettelse, nedlæggelse og op-
splitning af efteruddannelsesudvalg samt sammenslutning af
efteruddannelsesudvalg med faglige udvalg ved erhvervsud-
dannelser.  

3. Lokale uddannelsesudvalg

Nedsættelse og opgaver

Alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse skal nedsætte
et eller flere lokale uddannelsesudvalg, der tilsammen skal
rådgive inden for det område, der er dækket af de fælles
kompetencebeskrivelser, som institutionen er godkendt til at
udbyde arbejdsmarkedsuddannelser inden for. Øvrige uddan-
nelsesinstitutioner kan ligeledes nedsætte lokale uddannelses-
udvalg.

Et lokalt uddannelsesudvalg har to hovedopgaver. Det skal
rådgive institutionen i spørgsmål, der vedrører de uddannel-
ser, der ligger inden for udvalgets område, og det skal med-
virke til, at der er godt samarbejde mellem institutionen og
det lokale arbejdsmarked. De lokale uddannelsesudvalg kan
beslutte at lægge sig sammen med de lokale uddannelsesud-
valg ved erhvervsuddannelserne.

Sammensætning

Medlemmerne af et lokalt uddannelsesudvalg udpeges af de
relevante efteruddannelsesvalg - efter indstilling fra organisa-
tionernes lokale afdelinger - og af institutionen. De medlem-
mer, der udpeges af efteruddannelsesudvalgene, skal have
flertal i udvalgene, og arbejdsgivere og arbejdstagere skal
være ligeligt repræsenteret. Medlemmerne skal så vidt muligt
have tilknytning til det geografiske område, som institutio-
nens udbud henvender sig til. Udvalgene vælger selv deres
formand.
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En repræsentant for institutionens ledelse og for institutionens
lærere tilforordnes udvalget. En repræsentant for arbejdsfor-
midlingen kan tilforordnes udvalget.
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Bilag 1

Uddannelser på REVE-området

• Arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkeds-
uddannelser m.v., dog undtaget Træningsskolens arbejds-
markedsuddannelser (TAMU)

• Enkeltfag på erhvervsuddannelserne efter lov om åben ud-
dannelse

• Deltidsuddannelser efter lov om åben uddannelse på ni-
veau med erhvervsuddannelser og enkeltfag herfra

• Enkeltfag på landbrugsuddannelserne efter lov om åben
uddannelse

• Enkeltfag på fodterapeutuddannelsen efter lov om åben
uddannelse

• Enkeltfag på de grundlæggende social- og sundhedsud-
dannelser efter lov om åben uddannelse

• Deltidsuddannelser ved social- og sundhedsuddannelserne
efter lov om åben uddannelse og enkeltfag herfra

• Merituddannelsen på pædagogisk grunduddannelse efter
lov om åben uddannelse

• Individuel kompetenceafklaring (IKA) efter lov om ar-
bejdsmarkedsuddannelser m.v. og kompetenceafklarende
forløb m.v. som led i grunduddannelse for voksne (GVU)
efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videre-
gående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voks-
ne

• Taxi-kurser i henhold til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse
nr. 220 af 31. marts 2000 om taxikørsel m.v.
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Bilag 2

Overgangsbestemmelser vedrørende udbud

1. Udbud af arbejdsmarkedsuddannelser til videregåen-
de teknikere

Uddannelsesinstitutioner, der den 31. december 2003 var god-
kendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser udviklet til vi-
deregående teknikere, herunder laboranter, kan i en periode
fortsætte med at udbyde disse. Uddannelserne skal være af-
sluttet senest 31. december 2005, og indtil da kan uddannel-
sesplanerne forlænges og revideres. Undervisningsministeren
kan forlænge udbudsretten, dog maksimalt så længe, at ud-
dannelserne er afsluttet senest 31. december 2008.

2. Udbud af enkeltfag uden godkendelse til udbud af den
grundlæggende erhvervsrettede uddannelse

En institution for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder en
arbejdsmarkedsuddannelse, der erstattes af et identiske en-
keltfag, som er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse,
kan i en periode blive godkendt til at udbyde enkeltfaget, selv
om institutionen ikke er godkendt til den grundlæggende er-
hvervsrettede uddannelse, som enkeltfaget er en del af. God-
kendelsen gives således, at uddannelserne skal være afsluttet
senest 31. december 2008. 

Godkendelsen forudsætter at 
• institutionen udbød arbejdsmarkedsuddannelsen den 31.

december 2003, hvis der er tale om en arbejdsmarkedsud-
dannelse, der erstattes af det identiske enkeltfag ved over-
gangen til det nye AMU-koncept

• at institutionen udbyder arbejdsmarkedsuddannelsen på
det tidspunkt, hvor den erstattes af et identisk enkeltfag,
hvis der er tale om en arbejdsmarkedsuddannelse, der er
udviklet efter det nye AMU-koncept 

Det er undervisningsministeren, der i særlige tilfælde og efter
at have fået en udtalelse fra REVE, kan give godkendelsen, og
som kan tilbagekalde godkendelsen, hvis der ikke længere er
behov for den, eller hvis institutionen ikke længere opfylder
de faglige og pædagogiske forudsætninger for udbuddet.
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3. Udbud af arbejdsmarkedsuddannelser uden godken-
delse til at udbyde samtlige arbejdsmarkedsuddannel-
ser i en kompetencebeskrivelse og udbud af enkeltfag
uden godkendelse til at udbyde den grundlæggende
erhvervsrettede uddannelse 

Udbydere, der ikke er institutioner under Undervisningsmini-
steriet eller social- og sundhedsskoler, kan eventuelt godken-
des til at udbyde
• bestemte arbejdsmarkedsuddannelser, selv om udbyderen

ikke er godkendt til at udbyde samtlige arbejdsmarkedsud-
dannelser i en kompetencebeskrivelse 

• enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, som
erstatter bestemte identiske arbejdsmarkedsuddannelser,
selv om udbyderen ikke er godkendt til at udbyde den
grundlæggende erhvervsrettede uddannelse 

En eventuel godkendelse forudsætter, at udbyderne var god-
kendt til at udbyde de bestemte arbejdsmarkedsuddannelser
den 1. maj 2003. 

Det er undervisningsministeren, der bestemmer, om udbyder-
ne kan godkendes, og som kan tilbagekalde godkendelsen,
hvis der ikke længere er behov for den, eller hvis udbyderen
ikke længere opfylder de faglige og pædagogiske forudsæt-
ninger for udbuddet.
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Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie

I denne serie udsender Uddannelsesstyrelsen publikationer med bag-
grundsorientering om lovgivningen, uddannelser og enkelte fag
samt vejledninger om god praksis mv. Håndbøgerne er rettet mod
uddannelsernes drift. 

I 2002 og 2003 er følgende udkommet eller under udgivelse i serien:

2002:
Nr. 1 - 2002: Råd og vink om mediekundskab niveau C på hhx (In-
ternetpublikation) (Erhvervsgymnasiale uddannelser)

Nr. 2 - 2002: Råd og vink om det naturvidenskabelige eksperiment
på htx (Internetpublikation) (Erhvervsgymnasiale uddannelser)

Nr. 3 - 2002: Klare Mål Engelsk : Faghæfte nr. 2 (kun tilgængelig on-
line på www.klaremaal.uvm.dk) (Grundskolen)

Nr. 4 - 2002: Klare Mål Historie : Faghæfte nr. 4 (kun tilgængelig on-
line) (Grundskolen)

Nr. 5 - 2002: Klare Mål Samfundskundskab : Faghæfte nr. 5 (kun til-
gængelig online på www.klaremaal.uvm.dk) (Grundskolen)

Nr. 6 - 2002: Klare Mål Natur/teknik : Faghæfte nr. 13 (kun tilgænge-
lig online på www.klaremaal.uvm.dk) (Grundskolen)

Nr. 7 - 2002: Klare Mål Geografi : Faghæfte nr. 14 (kun tilgængelig
online på www.klaremaal.uvm.dk) (Grundskolen)

Nr. 8 - 2002: Klare Mål Biologi : Faghæfte nr. 15 (kun tilgængelig on-
line på www.klaremaal.uvm.dk) (Grundskolen)

Nr. 9 - 2002: Klare Mål Fysik/kemi : Faghæfte nr. 16 (kun tilgængelig
online på www.klaremaal.uvm.dk) (Grundskolen)

Nr. 10 - 2002: Klare Mål Tysk : Faghæfte nr. 17 (kun tilgængelig onli-
ne på www.klaremaal.uvm.dk) (Grundskolen)

Nr. 11 - 2002: Klare Mål Fransk : Faghæfte nr. 18 (kun tilgængelig
online på www.klaremaal.uvm.dk) (Grundskolen)

Nr. 12 - 2002: Fokus på beskrivelsen af elevens alsidige personlige
udvikling (UVM 5-407) (Grundskolen)

Nr. 13 - 2002: Råd og vink om matematik på htx - med fokus på an-
vendelser af ny teknologi (Internetpublikation) (Erhvervsgymnasiale
uddannelser)

Nr. 14 - 2002: Råd og vink om Informationsteknologi niveau A på
hhx (Internetpublikation) (Erhvervsgymnasiale uddannelser)

Nr. 15 - 2002: Råd og vink om psykologi på hhx (Internetpublikati-
on) (Erhvervsgymnasiale uddannelser)

Nr. 16 - 2002: Klare Mål Kristendomskundskab : Faghæfte 3 (kun til-
gængelig online på www.klaremaal.uvm.dk) (Grundskolen)

Nr. 17 - 2002: Klare Mål Idræt : Faghæfte 6 (kun tilgængelig online
på www.klaremaal.uvm.dk) (Grundskolen)
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Nr. 18 - 2002: Klare Mål Musik : Faghæfte 7 (kun tilgængelig online
på www.klaremaal.uvm.dk) (Grundskolen)

Nr. 19 - 2002: Klare Mål Billedkunst : Faghæfte 8 (kun tilgængelig
online på www.klaremaal.uvm.dk) (Grundskolen)

Nr. 20 - 2002: Klare Mål Håndarbejde : Faghæfte 9 (kun tilgængelig
online på www.klaremaal.uvm.dk) (Grundskolen)

Nr. 21 - 2002: Klare Mål Sløjd : Faghæfte 10 (kun tilgængelig online
på www.klaremaal.uvm.dk) (Grundskolen)

Nr. 22 - 2002: Klare Mål Hjemkundskab : Faghæfte 11 (kun tilgæn-
gelig online på www.klaremaal.uvm.dk) (Grundskolen)

Nr. 23 - 2002: Klare Mål Dansk som andetsprog : Faghæfte 19 (kun
tilgængelig online på www.klaremaal.uvm.dk) (Grundskolen)

Nr. 24 - 2002: Råd og vink på tværs af fagene på hhx (Internetpubli-
kation) (Erhvervsgymnasiale uddannelser)

Nr. 25 - 2002: Prøver Evaluering Undervisning. Dansk 2002 (UVM 5-
422) (Grundskolen)

Nr. 26 - 2002: Prøver Evaluering Undervisning. Matematik -
Fysik/Kemi 2002 (UVM 5-423) (Grundskolen)

Nr. 27 - 2002: Prøver Evaluering Undervisning. Fremmedsprog 2002
(UVM 5-424) (Grundskolen)

Nr. 28 - 2002: Prøver Evaluering Undervisning. Praktiske fag 2002
(UVM 5-425) (Grundskolen)

Nr. 29 - 2002: Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2003
(UVM 5-427) (Grundskolen)

Nr. 30 - 2002: Råd og vink om erhvervscase på hhx (Internetpubli-
kation) (Erhvervsgymnasiale uddannelser)

2003:
Nr. 1 - 2003: Typografi og læselighed - på skærm og papir. Bruger
Vejledning til skrifttypen Union (UVM) (Erhvervsfaglige uddannel-
ser)

Nr. 2 - 2003: Bruger Vejledning til MultiMedie Engelsk. Tegnsprogss-
tøttet undervisningsmateriale til engelsk inden for træfagene for ele-
ver med hørevanskeligheder og andre vanskeligheder under er-
hvervsuddannelse (UVM) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 3 - 2003: Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En
håndbog (UVM 7-360) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 4 - 2003: Bruger Vejledning til Smedeuddannelsen. Tegnsprogss-
tøttet undervisningsmateriale til Smedeuddannelsen for elever med
høre-, læse- og andre vanskeligheder under erhvervsuddannelse
(UVM) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 5 - 2003: Bruger Vejledning til Skærmbaseret Svendeprøve.
Prøveforberedende undervisningsmateriale til elever med læsevan-
skeligheder og andre vanskeligheder under erhvervsuddannelse
mv. (UVM) (Erhvervsfaglige uddannelser)

47



Nr. 6 - 2003: Manual for tilsyn med undervisning i dagbehandlings-
tilbud samt på opholdssteder og døgninstitutioner (UVM 0121)
(Grundskolen)

Nr. 7 - 2003: Kontaktlærerens værkstøjskasse (UVM) (Internetpubli-
kation)  (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 8 - 2003: Evaluering af de personlige kompetencer i sosu - de
grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (UVM 0124) (Er-
hvervsfaglige uddannelser)

Nr. 9 - 2003: Fælles Mål : Faghæfte 1 : Dansk (UVM 5-431) (Grunds-
kolen)

Nr. 10 - 2003: Fælles Mål : Faghæfte 12 : Matematik (UVM 5-432)
(Grundskolen)

Nr. 11 - 2003: Fælles Mål : Faghæfte 24 : Elevernes alsidige personli-
ge udvikling (UVM 5-434) (Grundskolen)

Nr. 12 - 2003: Fælles Mål : Faghæfte 25 : Børnehaveklassen (UVM 5-
433) (Grundskolen)

Nr. 13 - 2003: Vejledningsreformen - kort fortalt (UVM 0126) (Ud-
dannelsesområderne)

Nr. 14 - 2003: Råd og vink om afskrift og plagiat ved projektarbejde
på htx (Internetpublikation) (Erhvervsgymnasiale uddannelser)

Nr. 15 - 2003: Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2004
(UVM 5-435) (Grundskolen)

Nr. 16 - 2003: Prøver, Evaluering, undervisning. En samlet evalue-
ring af folkeskolens afsluttende prøver maj-juni 2003 (UVM 5-436)
(Grundskolen)

Nr. 17 - 2003: AMU under forandring - om reformen fra 2004 (UVM
0131) (Arbejdsmarkedsuddannelser)

Visse publikationer er trykt i meget begrænset oplag og kan derfor
kun rekvireres i ganske særlige tilfælde mod betaling af et ekspediti-
onsgebyr.

Internetpublikationerne kan frit downloades fra www.uvm.dk - til
eget brug.

På UVM’s website - på adressen: http://www.uvm.dk/katindek.htm -
findes en oversigt over hæfter i Uddannelsesstyrelsens publikationsse-
rier udgivet i 1999, 2000 og 2001

48


