
AMU-branchepakker kan kombinere 
faglig opkvalificering med dansk-
undervisning. Erfaringer viser, at 
AMU branchepakker giver nye 
muligheder for jobs.

En vej til job for flygtninge 
og indvandrere 

 AMU-
branche-
pakker



På buschau�ør med integreret 
danskundervisning fik jeg god 
hjælp til at forstå teorien. 
Skolen fandt en praktikplads til 
mig, og der har jeg nu fast job 
som buschau�ør.
Buschau�ør Augustus W. Andoh

 

Det er vigtigt at vores chau�ører 
taler dansk. Det har vi en garanti 
for, når de kommer fra et forløb 
på AMU med integreret dansk-
undervisning.
Driftsleder Freddy Jepsen, Keolis 

Danmark, Aalborg



En AMU-branchepakke består af en række 

AMU-kurser, som tilsammen giver de nød-

vendige kompetencer til at udføre en specifik 

arbejdsopgave. 

En AMU-branchepakke kan skabe nye 

beskæftigelsesmuligheder for den enkelte.

Derfor kan den være et godt element i en 

beskæftigelsesindsats. 

AMU branchepakker kan udvides med AMU- 

kurser for tosprogede. Det kan være dansk 

som andetsprog eller andre kurser, der kan 

styrke flygtninge og indvandreres muligheder 

på det danske arbejdsmarked.

En AMU-uddannelse kan give merit til en 

erhvervsuddannelse, så personen hurtigere 

kan blive faglært og få job.

AMU-
branchepakker 

en god vej 
til job AMU er uddannelser 

til arbejdsmarkedet
 

AMU er korte, erhvervsrettede kurser, der er 

målrettet til ufaglærte og faglærte. Via AMU kan 

ufaglærte og faglærte opnå netop de kompetencer, 

der er efterspurgte på arbejdsmarkedet. 

 

Der findes over 3.000 AMU-kurser, og der er kurser 

inden for de fleste brancher. Et kursus giver et 

AMU-bevis, der er anerkendt på landsplan. 

 

I AMU kan flygtninge og indvandrere få en under-

visning, der kombinerer en faglig og en sproglig 

opkvalificering.

Derudover er der i AMU mulighed for at få foretaget 

en Individuel Kompetencevurdering (IKV), hvor den 

enkelte kan få vurderet sine faglige og dansksproglige 

kompetencer i forhold til specifikke AMU-kurser.

Der er meget frie rammer for, hvordan undervisnin-

gen kan tilrettelægges rent praktisk. Det kan for 

eksempel foregå både i dagtimerne og om aftenen. 

3.000
Der findes over 3.000 AMU-kurser



www

Kom videre

Læs mere om mulighederne i AMU-branche- 

pakker på www.uvm.dk\branchepakker- 
tosprogede. 

Kontakt jeres lokale AMU-udbyder eller 

VEU-center for at planlægge, hvordan I kan 

bruge AMU-branchepakker i jeres beskæfti-

gelsesindsats. 

AMU udbydes blandt andet på AMU-centre, 

erhvervsskoler og social- og sundhedsskoler 

På hjemmesiden www.amu.uddannelses- 
administration.dk kan I finde en oversigt 

over AMU-udbydere. 

På www.veu-center.dk kan I finde en 

oversigt over og beskrivelse af VEU-centrene. 

Pris

AMU-kurser koster mellem 2.000 og 4.000 kr. 

for 37 timers undervisning. Timerne kan 

fordeles over flere uger.

  

 

AMU’s særlige tilbud 
til tosprogede er 
velegnede til flygtnin-
ge og indvandrere

AMU har særlige kurser, der er 

målrettet til tosprogede. Det er for 

eksempel kurser i dansk som andet-

sprog og kurser, der introducerer til 

en bestemt branche. Der er også 

introduktionskurser til det danske 

arbejdsmarked, it og jobsøgning.

Undervisningen kan i en del af tiden 

gennemføres med to lærere, en 

faglærer og en dansklærer, så den 

fagspecifikke undervisning og 

danskundervisningen overlapper og 

understøtter hinanden. Desuden er 

der mulighed for at indlægge praktik i 

et AMU-uddannelsesforløb for 

tosprogede. 

 

Sprogligt niveau

For at få udbytte af undervisningen 

skal deltagerens danskkundskaber 

mindst svare til Prøve i dansk 2 i 

danskuddannelserne. Til de mere 

komplekse og teoritunge kurser kan 

et højere niveau være nødvendigt.

På de uddannelsesforløb, hvor der 

indgår undervisning i dansk som 

andetsprog, bør sprogkundskaberne 

som minimum svare til Prøve i dansk 1  

i danskuddannelserne.

 

Hvis sproget er en 
hindring

Hvis deltageren ikke har de nødvendi-

ge kundskaber i dansk, kan uddan-

nelsen gennemføres på fremmed-

sprog, hvis skolen har lærerne til det.

Uddannelsen kan også gennemføres 

med tolk. 

Sammensætning af 
AMU-branchepakker
AMU-branchepakker sammensættes sådan, at de retter sig 
mod det lokale arbejdsmarked og jobmulighederne i lokalområ-
det. Det sker i et samarbejde mellem skolen og for eksempel et 
jobcenter, lokale uddannelsesudvalg og virksomhedsnetværk.

Det kan give rigtig god mening at kombinere branchepakkerne 
med nogle af AMU's særlige tilbud til tosprogede. Det kan være 
dansk som andetsprog,  introduktion til det danske arbejds-
marked eller andre tilbud, der kan øge deltagernes muligheder 
for succes på det danske arbejdsmarked.

Det kan også være relevant at samtænke en AMU-branche-
pakke med andre tilbud, som kan understøtte deltagernes 
integration på det danske arbejdsmarked. Det kan for eksempel 
være danskuddannelse (danskuddannelse for voksne udlæn-
dinge) eller almen voksenuddannelse som Forberedende 
Voksenundervisning (FVU). 

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en mulighed for 

arbejde og opkvalificering for de flygtninge og deres familie, 

der endnu ikke har de kvalifikationer, der kræves på det danske 

arbejdsmarked. I et IGU-forløb er der 20 ugers skoleunder-

visning, og et af uddannelseselementerne skal være  AMU. 

Det kan for eksempel være i form af en AMU-branchepakke.

http://uvm.dk/branchepakker-tosprogede
http://uvm.dk/branchepakker-tosprogede
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Den fabrik, jeg arbejdede på, 
lukkede. Jeg har altid interesseret 
mig for køkkenarbejde, men jeg 
kender ikke til dansk mad og det 
sprog, der hører køkkenet til. 
Her på AMU lærer jeg, hvad 
tingene hedder på dansk, og så 
kan jeg søge job i et køkken.
Kursist Emina Omerinivic
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