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Resumé  
Baggrunden for ansøgningen er, at der kun i begrænset omfang gennemføres IKV i AMU inden for Træets 
Efteruddannelser (TE).  

TE afslutter i august 2012 en analyse, der afdækker barriererne for at gennemføre IKV i AMU og giver et bud 
på hvordan disse kan overvindes. Endvidere afsluttes et projekt ligeledes i august med fokus på udarbejdelse 
af AMU-uddannelsesstrukturer inden for TE. 

Endelig er TE ved at udvikle en praktisk vejledning til IKV i AMU. Vejledningen vil blive præsenteret på en 
faglærerkonference i juni 2012. Vejledningen vil efterfølgende blive revideret, således at erfaringer fra TUP-
projektet kan indgå. 

Projektets hovedformål er, at der gennemføres IKV i relation til AMU-uddannelsesstrukturer inden for TE.  

Projektet indeholder fire udviklingsseminarer. Deltagerne er AMU-faglærere og uddannelses- og 
virksomhedskonsulenter fra de to deltagende skoler.  

Ifølge TE er der behov for kvalificering af de AMU-faglærere, der gennemfører IKV samt at der er behov for at 
få udviklet modeller/metoder/værktøjer til IKV. Derudover er der behov for øget information i forhold til 
deltagere, virksomheder og jobcentre m.m. og det er derfor centralt, at TUP-projektet gennemføres med 
deltagelse af både AMU-faglærere og uddannelses- og virksomhedskonsulenter fra skolerne.  

På udviklingsseminarerne vil der være fokus på at udvikle metoder og modeller til gennemførelse af IKV med 
henblik på at udvikle en eksemplarisk model for IKV i AMU ved projektets afslutning. Det er hensigten, at 
erfaringerne og denne model skal videreformidles til andre efteruddannelsesudvalg via temamøder og en 
afsluttende konference. 

Uddannelseskonsulenterne vil have fokus på den indledende vejledning og rådgivning i forhold til brugere og 
virksomheder og jobcentre og det er hensigten også at initiere dialog og samarbejde med VEU-centre om IKV 
til medarbejdere og virksomheder inden for træ- og møbelindustrien 

Der vil i projektforløbet blive afholdt to temamøder, hvor udkast til eksemplarisk model for IKV i AMU i relation 
til AMU-uddannelsesstrukturer vil blive præsenteret og hvor en strategi for implementering af IKV i AMU på 
skolerne vil blive drøftet. 

Der vil blive udviklet et inspirationshæfte, der beskriver muligheder for gennemførelse af IKV i AMU i relation til 
AMU-uddannelsesstrukturer. Inspirationshæftet vil blive udarbejdet, så det kan have relevans for alle 
efteruddannelsesudvalgsområder. 


