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Sekretariatet 

 
38. møde i VEU-rådet den 20. april 2016 

 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

 
    

Materiale:  Dagsorden til møde i VEU-rådet den 20. april 2016. 
  

Bemærkninger: Ingen. 
 
 

Behandling: Til godkendelse. 
 
 
 
 
 



Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet  Den 13. april 2016 

 
Dagsorden 

til 
38. møde i Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

den 20. april 2016 kl. 13.30 – ca.15.00 i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling,  
Frederiksholm Kanal 26, 1220 København K, Mødesal ”Fægtesalen” 

 
 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden (vedlagt) 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. marts 2016 (vedlagt) 
 

3. Meddelelser fra formanden  
- Høringer og udtalelser siden sidst (materiale vedlagt) 

     
Punkter til drøftelse og til beslutning - evt. med henblik på en udtalelse til ministeren for børn, undervisning og 
ligestilling  

4. TEMA-drøftelse ”Tilbud i VEU-systemet til voksne tosprogede”(materiale vedlagt) 
Oplæg v/ 
Uddannelseskonsulent Inger Goul Andersen, VUC Aarhus og  
Centerchef Lene Glyngø, Sprogcenter Midt 

 
5. Ansøgning om FKB fra HAKL (materiale vedlagt) 

 
6. Ansøgning om FKB fra TUR (materiale vedlagt) 
 

Punkter til orientering og eventuel drøftelse 
7. Orientering om VEU-centrenes målopfyldelse af resultatkontrakterne for 2015 (materiale ved-

lagt) 
 

8. Eventuelt 
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____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
38. møde i VEU-rådet den 20. april 2016 

 
Punkt 2: Referat af mødet i VEU-rådet den 2. marts 2016 

 
    

Materiale:  a) Udkast til referat fra mødet i VEU-rådet den 2. 
marts 2016. 

b) Udspil om basisuddannelser til flygtninge fra 
Danske Erhvervsskoler – Lederne, nævnt på mø-
det den 2. marts 2016. 

  
Bemærkninger: Ingen. 

 
 

Behandling: Til godkendelse. 
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Den 5. april 2016 
 

Referat af 
37. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

onsdag den 2. marts 2016 
 
 
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Meddelelser fra formanden  

- Høringer og udtalelser siden sidst      
3. Opfølgning på VEU-rådets strategidag den 15. december 2015  
4. Betydningen af begrebet ”Programansvar for AMU”  
5. Status for arbejdet med ændring af ”7,4”  
6. Ansøgning om FKB fra HAKL  
7. Ansøgning om FKB fra KHRU  
8. Forsøg med FVU for tosprogede 2014 – 2016  
9. Forbrug og aktivitet på almen og erhvervsrettet VEU 2015  
10. Status for forbrug på ”VEU-milliarden” (vækstpakke fra 2014)  
11. Vejledning om administration af reglerne om særlige betingelser for optagelse på myndigheds-

certifikatuddannelser 
12. AMU-udbudsrunden  
13. Status på AMU-tilsyn, herunder Rigsrevisionens beretning 
14. Eventuelt 

 
--------------------- 

 
Til stede: Kjeld Møller Pedersen (formand), Ejner K. Holst, Pia Maul Andersen, Claus Eskesen, Per 
Paaskesen, Martin Grønbæk Jensen, Benny Yssing, Charlotte Netterstrøm, Pia Antonsen, Martin Lie-
bing Madsen, Gerda Thomassen, Niels Henriksen, John Meinert Jacobsen, Ann B. Poulsen, Lone Fol-
mer Berthelsen, Tina Voldby, Jakob Krohn-Rasmussen, Thomas Christensen, Rasmus Enemark, Niels 
Henning Holm Jørgensen, Michael Kaas-Andersen og Signe Tychsen Philip. 
 
Fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling: Lisbeth Bang Thorsen, Kasper Warrer, Jens 
Krogstrup, Jens Dinesen, Lars Lindahl, Anne Elkjær (sekretær).  
 
Afbud fra: Anne Bruvik-Hansen, Hanne Pontoppidan, Helle Osmer Clausen, Christoffer Jørgensen, 
Louise Holm Sommer, Kristian Bak, Lise Aaen, Kasper Munk Rasmussen. 
 
Formanden bød indledningsvist velkommen til Rasmus Enemark, DA, som ny suppleant for arbejds-
giversiden i stedet for Henning Gade. 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
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Ad 2. Meddelelser fra formanden  

- Høringer og udtalelser siden sidst  
Formanden henviste til det udsendte materiale. 
 
Derudover orienterede formanden om EVA’s konference i Vejle den 1. marts 2016 om virksomheder-
nes brug af AMU. EVA har gennemført en undersøgelse heraf i 2007, 2011 og igen i 2015, hvilket be-
tyder, at der er nogle trends, man kan forholde sig til. Det havde været en velbesøgt konference med 
gode paneldebatter. 
 
LO fandt, at der var tale om en brugbar evaluering, og at det var en spændende konference, men fandt, 
at der det også kunne have været nyttigt, hvis der havde været mindre virksomheder med i debatten – 
udover de to store virksomheder, der deltog. Man ville muligvis have fået nuanceret nogle af udsagne-
ne. 
    
Ad 3. Opfølgning på VEU-rådets strategidag den 15. december 2015  
Formanden takkede for en god strategieftermiddag, hvor man nåede godt omkring mange emner. Af 
det udsendte korte notat fremgår det, at det ikke ses af aktivitetsniveauet, at der har været gennemført 
et serviceeftersyn, og at der er via vækstpakken fra 2014 er tilført 600 mio. kr. til AMU-systemet. 
 
LO fandt, at der havde været en god debat på strategidagen, at man måske var kommet længere end 
ved tidligere lignende arrangementer. Men nu savnes løsningsforslag. Mere fleksibilitet og en tættere 
forbindelse til virksomhederne er formentlig en af vejene at gå, men LO advarede imod, at dette ikke 
måtte komme til at ødelægge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, hvor der i dag er rigtig mange jobskifte-
re, hvis ikke arbejdsstyrken kunne få landsdækkende kompetencer.  
 
LO fandt videre, at der nu mangler den lovede styringsanalyse og det lovede taksteftersyn. Endelig er 
det vigtigt at understrege, at drøftelser om et fremtidigt system bør favne hele VEU-systemet og ikke 
kun AMU, ligesom det også er vigtigt at se på samspillet til fx erhvervsakademiuddannelserne.  
 
DA henviste til, at mange virksomheder i dag ikke kan bruge det nuværende AMU-system i tilstrække-
ligt omfang, og at det er nødvendigt at se på AMU som et arbejdsmarkedspolitisk redskab, og hvordan 
AMU kan komme tættere på virksomhederne. Det er vigtigt at se på, hvordan AMU-systemet kan for-
bedres så meget som muligt, men også at få en bredere drøftelse af kvalifikationer til fremtidens ar-
bejdskraft.  
 
DA foreslog, at VEU-rådet i første omgang koncentrerer sig om at følge de anbefalinger, som rådet 
tidligere er kommet med som følge af regelsaneringen og serviceeftersynet til dørs, samt f.x. bede om at 
få igangsat egentlige analyser, der kan danne grundlag for rådets videre rådgivning på området. Disse 
analyser kan i givet fald føre frem til, at der er behov for en egentlig reform på området med fokus på 
fremtidens behov for efteruddannelse - og ikke blot for justeringer. 
 
Formanden sammenfattede følgende synspunkter fra den efterfølgende drøftelse: 
• Der bør ses på hele VEU-området og ikke kun på AMU 
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• Der ønskes mere reform end justeringer 
• Det er vigtigt at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for, men også 

at se på hvilke kompetencer den enkelte skal have for at få og fastholde et job 
• Forslag til en kommende temadrøftelse med oplæg fra små og mellemstore virksomheder 
• Ønske om en bred institutionsanalyse – men også andre analyser, der kan være med til at give et 

ordentligt diskussionsgrundlag 
• Se på de strukturelle hindringer, der p.t. er for institutionerne for at kunne tilbyde det, der skal til 

for at matche virksomhedernes behov 
 
Formanden foreslog, at man på et tidspunkt også kunne overveje at nedsætte en form for ”tænketank” 
bestående fx af forskere, der fordomsfrit kunne komme med et bud på Fremtidens VEU. Dette måtte 
naturligvis ikke kollidere med de kommende trepartsforhandlinger. 
 
Afslutningsvist konkluderede formanden, at rådet ikke fandt grundlag på nuværende tidspunkt at ori-
entere ministeren om rådets drøftelser. 

 
 
Ad 4. Betydningen af begrebet ”Programansvar for AMU”  
Formanden henviste til det udsendte notat, der ridser den nuværende betydning af programansvaret 
op.  
 
DA fandt, at begrebet, som nu, bør ses i sammenhæng med udbudsrunden. 
 
LO henviste til, at begrebet også tidligere var en bærende søjle i det nationale programansvar, men var 
enig i at det var relevant i en udbudssammenhæng. 
 
Repræsentanten fra DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler 
og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne fandt, at brancherettet danskuddannelse med 
fordel kunne styrkes på institutionerne for danskundervisning. 
 
Repræsentanten for Danske Erhvervsskoler – Lederne, Forstandere og direktører ved AMU-
centrene og SOSU-lederforeningen henviste til, at begrebet tidligere var knyttet til den tid, hvor 
økonomi var den styrende faktor. Begrebet kan ikke ses uafhængigt af økonomi. Og henviste til, at 
AMU er et erhvervsrettet system, der skal ses i en erhvervspædagogisk sammenhæng, og danskuddan-
nelserne kan måske også komme til at blive set i den sammenhæng. 
 
Ad 5. Status for arbejdet med ændring af ”7,4”  
Formanden henviste til, at det af det lille notat fremgår, at der er tale om en systemteknisk kompleks 
sag. 
 
DA fandt, at dette er et grelt eksempel på den omvendte verden, hvor der er tale om en stor barriere i 
forhold til den af alle ønskede fleksibilitet – og selvfølgelig skal den barriere fjernes. 
LO fandt, at henvisningen til et systemteknisk problem ikke er et brugbart argument. 
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Formanden henviste til, at flere ministre havde erkendt barrieren, og har givet tilsagn om, at bestem-
melsen ville blive søgt ændret. Han understregede, at der fra rådets side er udvist en ikke ubetydelig 
utålmodighed for at få dette løfte indfriet, og appellerede til, at dette snarest skete. 
 
Ad 6. Ansøgning om FKB fra Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommu-
nikation og Ledelse (HAKL)  
Rådet kunne støtte godkendelsen af FKB 2285: Administrative funktioner i HR samt det tilhørende 
udbud. 
 
Ad 7. Ansøgning om FKB fra Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, 
Konditor og Kødbranchen (KHRU)  

Rådet kunne støtte godkendelsen af FKB 2286: Mad til grupper med varierende behov for ernæring 
samt det tilhørende udbud. 

 
Ad 8. Forsøg med FVU for tosprogede 2014 – 2016  
Formanden henviste til, at det var VEU-rådet, der i 2011 på baggrund af rapporten fra en nedsat ar-
bejdsgruppe, der anbefalede forsøg med FVU for tosprogede og henviste til de to evalueringer, der nu 
foreligger med en anbefaling om permanentgørelse af forsøget. 
 
Lars Lindahl gjorde rede for evalueringerne af forsøget, og oplyste, at evalueringerne har imødekom-
met et stort og længe observeret behov som har vist gode resultater. Evalueringerne er kommet i stand 
ved at spørge institutionerne, men der har ikke været mulighed for at tilrettelægge en evaluering, hvor 
deltagerne blev spurgt. 
 
LO fandt, at tilbuddet bliver mere aktuelt fremadrettet og kunne støtte en permanentgørelse. 
 
DA fandt ligeledes, at der var god basis for at støtte anbefalingen af en permanentgørelse af forsøget. 
 
Repræsentanten fra VUC-lederne kvitterede ligeledes for initiativet om forsøg og kunne støtte en 
permanentgørelse Der er tale om et fint tilbud til at styrke især de mundtlige kompetencer. Derudover 
kan foreslås et emne til temadrøftelse i april om de 3 ordninger – danskuddannelserne, FVU til tospro-
gede og AMU til tosprogede. 
 
Formanden konkluderede, at der i rådet er enighed om at anbefale minister for børn, undervisning og 
ligestilling, at forsøget med FVU til tosprogede bliver permanentgjort fra 1. januar 2017 under inddra-
gelse af de erfaringer, der afspejles i de to evalueringer, og under henvisning til, at EVA’s evaluering af 
FVU i 2012 viser, at ca. halvdelen af kursisterne på FVU har en tosprogsbaggrund, og VEU-rådet er af 
den opfattelse, at der vil kunne ske en forbedring af FVU-tilbuddet, hvis der fremover bliver en mulig-
hed for at differentiere den undervisning, der gives til de forskellige målgrupper. 
 
 
Ad 9. Forbrug og aktivitet på almen og erhvervsrettet VEU 2015  
Formanden konstaterede, at den faldende tendens på AMU-området er fortsat, og at der er tale om en 
stigning på andre områder. 
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LO undrede sig over, at man har et godt uddannelsessystem, der står overfor store udfordringer idet, 
der er akkumuleret næste 3 mia. kr. i uforbrugte VEU-godtgørelsesmidler. Udfordringen består i at få et 
AMU-system, der bliver brugt. 
 
Repræsentanten for Danske Erhvervsskoler – Lederne, Forstandere og direktører ved AMU-
centrene og SOSU-lederforeningen henviste til, at der var sket et fald på ca. 30 % på AMU, men at 
faldet er større, nemlig 45 % hos øvrige rekvirenter – for dem, der står udenfor arbejdsmarkedet. 
 
DA henviste til, at trækket på VEU-godtgørelsen fortsat falder. Måske er efteruddannelse.dk en med-
virkende faktor, så længe der ikke er tale om én arbejdsgang i forhold til tilmelding og ansøgning om 
VEU-godtgørelse måske er der andre årsager. DA henviste til en tidligere undersøgelse heraf, hvor det 
var vanskeligt at fremskaffe data. 
 
DA ønskede at kvittere for de seneste ændringer, der er sket i efteruddannelse.dk og henviste til det 
seneste meget positive møde i den nedsatte referencegruppe, hvor ændringerne blev præsenteret. Men 
der mangler fortsat den ovenfor nævnte arbejdsgang for tilmelding og ansøgning. 
 
Formanden konstaterede et ønske i rådet om at se nærmere på trækket på VEU-godtgørelsen. 
 
 
Ad 10. Status for forbrug på ”VEU-milliarden” (vækstpakke fra 2014)  
Formanden konstaterede, at det kan være svært at se, om fx takstforhøjelsen har flyttet noget. 
 
LO fandt, at det tager tid, før man kan se tydelige resultater af de mange indsatser, men at det er vigtigt 
at kunne se, hvad der er forbrugt på de enkelte områder. 
 
DA efterlyste en kortlægning af, hvordan midlerne er blevet brugt/eller hvorfor ikke. 
 
Repræsentanten for Danske Erhvervsskoler – Lederne, Forstandere og direktører ved AMU-
centrene og SOSU-lederforeningen støttede en kortlægning, men henviste til, at der for eksempel 
ikke har været efterspørgsel efter kurser gennemført i weekender. Endvidere blev der også kvitteret for 
et meget opmuntrende møde i referencegruppen om efteruddannelse.dk. 
 
Formanden opfordrede til, at der fra ministeriets side blev lavet et bud på, hvad aktiviteten ville have 
været uden vækstmidlerne, for at man kunne se effekten. 
 
 
Ad 11. Vejledning om administration af reglerne om særlige betingelser for optagelse på myn-
dighedscertifikatuddannelser  
LO fandt det ikke holdbart, at det ikke var muligt at opnå en forhåndsoplysning om fx en ren straffeat-
test i forhold til optagelse på uddannelserne til vagt eller dørmand. Man kan ikke blive ansat i erhvervet 
uden fx en ren straffeattest, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt, at man kan deltage i uddannelsen, hvis 
man ikke har fx en ren straffeattest. LO opfordrede til, at VEU-rådet henvender sig til minister for 
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børn, undervisning og ligestilling og beder om, at ministeriet retter henvendelse til de to ministre - er-
hvervs- og vækstministeren og justitsministeren - med henblik på at få reglerne ændret. 
 
Formanden konstaterede, at der var enighed i rådet om at rette henvendelse til ministeren med henblik 
på, at ministeren tager kontakt til de to ministre, da VEU-rådet finder det utilfredsstillende, at det ikke 
til de to nævnte uddannelser er muligt at opnå en forhåndsafgørelse/forhåndsudtalelse om deltagernes 
vandel i forhold til optagelsen af deltagere på de to uddannelser, således at deltagerne ikke gennemfører 
en uddannelse, som de ikke vil kunne opnå beskæftigelse indenfor. Hertil kommer, at undervisningen 
efter rådets opfattelse i et vist omfang kan bibringe viden og færdigheder, som det er uhensigtsmæssigt 
at få udbredt til en videre kreds end højst nødvendigt.  

 
Ad 12. AMU-udbudsrunden  
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at AMU-udbudsrunden, som det tidligere er drøftet, igangsættes efter 
afslutningen af den igangværende EUD-udbudsrunde. Den foreløbige tidsplan er den, at der indkaldes 
ansøgninger i slutningen af 4. kvartal 2016. Det er foreløbig planlagt, at rådet igen drøfter kriterier mv. i 
udbudsrunden i september måned. 
 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
  
Ad 13. Status på AMU-tilsyn, herunder Rigsrevisionens beretning  
Formanden henviste til, at det af det udsendte materiale fremgår, at Rigsrevisionen finder Ministeriet 
for Børn, Undervisning og Ligestillings initiativer for at styrke tilsynet med AMU- og VEU-området 
tilfredsstillende og vurderer, at sagen, der startede kulegravningen af AMU i 2012, nu kan afsluttes.  
 
Rådet udtrykte tilfredshed hermed. 
 
Ad 14. Eventuelt 
Der var intet til dette punkt. 
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Basisuddannelser til flygtninge 

  

I forlængelse af dialogmødet om kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge den 15. 
november 2015, har Danske Erhvervsskoler – Lederne (DE-L) undersøgt uddannelsesaktiviteten for 
flygtninge på erhvervsskolerne. Undersøgelsen tegner et billede af stigende efterspørgsel blandt 
kommunerne om faglig opkvalificering og forskellige uddannelsesaktiviteter på skolerne, hvor der 
arbejdes på at løse de lokale opgaver. I forlængelse af undersøgelsen foreslår vi udvikling af 
landsdækkende basisuddannelser i samarbejde med virksomheder, hvor målet er at gøre 
flygtninge klart til at komme ud på det danske arbejdsmarked.  

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) har en række muligheder for uddannelse af tosprogede og 
dermed også til flygtninge, både særlige branchekurser og danskkurser for tosprogede samt 
praktikmuligheder, som kan sammensættes fleksibelt i kortere og længevarende særligt 
tilrettelagte forløb for flygtninge. 

For at sikre anvendelse og målretning af mulighederne i AMU, foreslår vi, at basisuddannelser for 
flygtninge udvikles på grundlag af arbejdsmarkedsuddannelser. Det kan skabe genkendelige og 
tydelige uddannelsesmodeller med et erhvervsrettet sigte, som grundlag for kommuners, 
virksomheders og uddannelsesinstitutioners samarbejde.  

 

Basisuddannelser for flygtninge 

Basisuddannelser til integration for flygtninge på det danske arbejdsmarked skal baseres på en 
landsdækkende model, som konkretiseres inden for brancher, hvor der efterspørges arbejdskraft, 
og hvor der er realistiske jobåbninger på medhjælper niveau. Det kan f.eks. være inden for lager, 
industri, bygge og anlæg, butik, rengøring og kantine. 

 

Model for basisuddannelser 

Vi foreslår en model, som er baseret på vekselvirkning mellem faglig og sproglig opkvalificering og 
virksomhedspraktik1, f.eks. 3 dages virksomhedspraktik og 2 dages opkvalificering i løbet af en uge. 

Progressionen i basisuddannelser inden for forskellige brancher skal give deltagerne mulighed for 
skift mellem brancher, beskæftigelse eller anden uddannelse. Ligeledes skal vægtningen af dansk i 
starten, overgang til brancheintroduktion og specialisering følge et fælles trinvist mønster.   

Varigheden af de særlige AMU-kurser for tosprogede til brug for flygtninge er til en vis grad 
fleksibel og angiver progression i dansk, mens de brancheorienterende kurser kan efterfølges af 
korterevarende ordinære AMU kurser, f.eks. truckcertifikat inden for lager eller hospitalshygiejne 
inden for rengøring. De særlige AMU-uddannelser er f.eks.: 

 
                                                           
1 I en uddannelsesmodel med virksomhedspraktik henvises afklaring af vilkårene til aftalesystemet parallelt med 
erhvervsuddannelserne.  
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Introduktion til et brancheområde 40 dage 

Arbejdsmarked, it og jobsøgning 40 dage 

Individuel kompetencevurdering 0,5 – 10 dage 

Dansk som andetsprog, basis 40 dage 

Dansk som andetsprog, alment niveau 40 dage 

Dansk som andetsprog, udvidet niveau 40 dage 

Når basisuddannelserne tilrettelægges for flygtninge i regi af AMU for tosprogede, kan de 
brancheintroducerende uddannelser på grundlæggende niveau kombineres med de nævnte 
danskuddannelser. Kombinationen giver deltagerne mulighed for at tilegne sig grundlæggende 
arbejdsmetoder og kendskab til værktøjer, materialer og udstyr inden for en given branche 
samtidig med tilegnelsen af fagsprog og alment dansk. Uddannelsesdelen af basisuddannelsen skal 
understøtte og supplere arbejdsfunktioner i virksomhedspraktikken, og vi foreslår også beskrivelse 
af mål for denne del af uddannelsen. 

Ud over det grundlæggende niveau skal der være mulighed for specialisering på de øvrige AMU-
kurser, når deltagerne har forudsætninger for dette.  

Vi foreslår, at der som udgangspunkt tilrettelægges basisuddannelser af to års varighed, så 
deltagerne efter endt uddannelse har et fagligt og dansksprogligt niveau og en robust tilknytning til 
arbejdsmarkedet, som grundlag for selvforsørgelse. 

Illustration af basisuddannelser for flygtninge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvikling af landsdækkende basisuddannelser inden for udvalgte brancher skal sikre en mere 
koordineret og synlig landsdækkende indsats. En mere effektiv indsats med mulighed for 
koordineret udvikling og vurdering af, hvordan den erhvervsrettede kvalificering af flygtninge kan 
organiseres, gennemføres og virke til gavn for arbejdsmarkedet og integration af flygtninge. 

Mentor efter behov 
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Bilag om forslag til basisuddannelsernes struktur 

Den skitserede model kan realiseres i en fælles struktur, som skal tage højde for en indledende 
afklaringsproces og stigende progression under uddannelsen både fagligt, sprogligt og i 
virksomheden.  

Introduktionsforløb 

Basisuddannelserne indledes med et introduktionsforløb, som med fordel kan dække flere 
brancheområder, så deltagerne kan afprøve både praktiske, sproglige og personlige forudsætninger 
for at indgå i et uddannelsesforløb.  

I forhold til målgruppen er det kendt fra virksomhedernes ansættelsesprocesser, at en grundig 
afklaring af den enkelte er af stor betydning for et succesfyldt forløb og praktikophold. 
Introduktionsforløbet skal derfor både indeholde mulighed for afprøvning i skolernes værksteder 
og dialog og ophold hos de virksomheder, som indgår aktivt i basisuddannelserne. 

Varighed 5-10 uger, afhængig af antal involverede brancher. 

 

Basis forløb af 20 ugers varighed 

Ud over introduktionsforløbet kan basisuddannelsen struktureres i fire forløb, de første tre af hver 
20 ugers varighed og et afsluttende forløb af 10 ugers varighed.  

Hvert forløb afsluttes med en vurdering af den enkeltes forudsætninger for at fortsætte til næste 
eller et andet niveau. Vurderingen omfatter det sproglige, faglige og i forhold til arbejdsmetoder og 
funktioner på virksomheden samt arbejdspladskulturen.  

Her eksemplificeres hvordan det fag-faglige og dansk kan supplere og veksle gennem 
basisuddannelsen. 

I det første forløb foreslår vi, at de to dages opkvalificering er f.eks. 2/3 dansk og 1/3 fagligt og med 
mulighed for overlap mellem fag- og dansklærer, så deltagerne får trænet det fag- og 
hverdagssprog, der er behov for i virksomhederne. 

Oplæringen i virksomhedspraktikken skal også indgå i tilrettelæggelse af basisuddannelserne 
progression.  

I det andet forløb vægtes den faglige opkvalificering og dansk ligeligt og sammen med 
opkvalificeringen i virksomhederne kan målet være, at deltagerne efter dette forløb er parat til at 
deltage i almindelige AMU kurser og dansk for tosprogede på højere niveau. 

I det tredje forløb kan den faglige opkvalificering udgøre 2/3 og dansk 1/3 samt arbejdsmarked og 
IT for tosprogede og målet et solidt kendskab til det danske arbejdsmarked og kultur. 

Det afsluttende forløb på 10 uger er et udslusningsforløb, hvor selvstændighed i jobsøgning er i 
fokus, og deltagernes fortsatte forankring på arbejdsmarkedet understøttes fagligt og personligt. 
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38. møde i VEU-rådet den 20. april 2016 

 
Punkt 3: Meddelelser fra formanden 

• Høringssvar og udtalelser siden sidst 
 
    

Materiale:  Oversigt over skriftlige høringer og udtalelser m.v. i perio-
den 26. februar 2016 – 13. april 2016. 
 

Bemærkninger: Ingen 
 
 

Behandling: Til orientering 
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Oversigt over skriftlige høringer og udtalelser m.v. 
Perioden: 26. februar 2016 – 13. april 2016 

 
 
 

1. VEU-rådets brev til minister for børn, undervisning og ligestilling om permanentgørelse af for-
søgsordningen med FVU for tosprogede (sendt til ministeren den 14. marts 2016). 

2. Svar fra minister for børn, undervisning og ligestilling til VEU-rådet (den 11. april 2016). 
 

3. VEU-rådets brev til minister for børn, undervisning og ligestilling om myndighedscertifikatud-
dannelser (sendt til ministeren den 14. marts 2016). 

4. Svar fra minister for børn, undervisning og ligestilling til VEU-rådet (den 12. april 2016) 
 

5. VEU-rådets høringssvar over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-
systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl. 
(sendt til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for It og læring den 16. 
marts 2016). 

 
6. VEU-rådets høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddan-

nelser m.v. (sendt til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling den 4. april 2016). 
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Punkt 4:  

TEMA-drøftelse: Tilbud i VEU-systemet til voksne tosprogede 
 
    

Materiale:  • Notat om tilbud i VEU-systemet til voksne tospro-
gede af 12. april 2016. 

• 2 oplæg  
v/ 
Uddannelseskonsulent Inger Goul Andersen, VUC 
Aarhus og  
Centerchef Lene Glyngø, Sprogcenter Midt 
 

  
Bemærkninger: På VEU-rådets møde den 2. marts 2016 drøftede VEU-

rådet forsøgsordningen med FVU for tosprogede. På 
baggrund af drøftelsen har VEU-rådet anbefalet minister 
for Børn, Undervisning og Ligestilling at permanentgøre 
forsøgsordningen. Ministeren har svaret VEU-rådet, at 
hun vil undersøge mulighederne og vende tilbage. 
 
På baggrund af drøftelsen blev det foreslået, at der på 
rådets møde den 20. april 2016 gennemføres en tema-
drøftelse, som kan give rådet et bedre overblik over de 
forskellige tilbud i VEU-systemet til voksne tosprogede, 
såvel på det almene som på det erhvervsrettede område, 
da VEU-rådet er rådgivende på begge områder. 
 
Det vedlagte notat giver et overblik over de forskellige 
tilbud, herunder om samspillet mellem de forskellige 
tilbud og den netop indgåede trepartsaftale om arbejds-
markedsintegration – og konkret om etableringen af en 
ny integrationsuddannelse (IGU). 
 
Som det også fremgår af notatet gennemførte Danmarks 
Evalueringsinstitut (EVA) en evaluering af AMU’s sær-
lige tilbud for tosprogede i 2014, som rådet fik forelagt 
på sit møde den 23. oktober 2014. 
 
 

Behandling: Til drøftelse. 
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12. april 2016 

 
Tilbud i VEU-systemet til voksne tosprogede 
 
Dette papir giver et overblik over de forskellige tilbud til voksne tosprogede i VEU-systemet set i 
sammenhæng. Først gennemgås de forskellige tilbud i forhold til de dansksproglige krav med 
udgangspunkt i figur 1 på næste side. Herefter vil samspillet mellem de forskellige tilbud blive 
gennemgået med et fremadrettet sigte på baggrund af den netop indgående trepartsaftale om ar-
bejdsmarkedsintegration. I bilag 1 findes en kort beskrivelse af de tilbud, der indgår i figur 1, og i 
bilag 2 gennemgås aktivitetstallene for de forskellige tilbud.  
 
Tilbuddenes sammenhæng i forhold til dansksproglige krav 
Nedenstående figur 1 giver et overblik over de forskellige tilbud til voksne tosprogede i VEU-
systemet set i forhold til de dansksproglige krav. Hovedopdelingen er, at der er en blok med 
danskuddannelserne og arbejdsmarkedsrettet dansk, som hører under Udlændinge-, Integrations- 
og Boligministeriet (markeret med blåt i figuren) og en blok med generelle uddannelser, FVU, 
AMU og AVU, som har nogle særlige tilbud til tosprogede, og som hører under Ministeriet for 
Børn, Undervisning og Ligestilling (markeret med grønt i figuren).   
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Figur 1: Krav til danskkundskaber i forbindelse med tilbud til voksne tosprogede i VEU-systemet, april 2016
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Danskuddannelserne og kurset arbejdsmarkedsrettet dansk, der hører under den ”blå blok”, er de 
uddannelsestilbud, der starter på det laveste dansksproglige niveau, hvilket afspejler, at de er mål-
rettet nyankomne udlændinge. De er de grundlæggende uddannelsestilbud, som det er meningen, 
at nyankomne udlændinge skal bygge videre på. Flygtninge og indvandrere til Danmark har en 
uddannelsesret til danskuddannelserne på fem år. Udenlandske arbejdstagere, studerende, au pairs 
mv., der kun forventer at opholde sig i Danmark midlertidigt, skal først følge kurset arbejdsmar-
kedsrettet danskundervisning, der udelukkende er målrettet denne gruppe. Hvis de efter deltagel-
se i den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning ønsker at styrke deres danskkundskaber, har 
de en uddannelsesret til danskuddannelserne på tre år.  
 
Uddannelsestilbuddene i den ”grønne blok”, FVU, AMU og AVU kræver, at deltageren besidder 
en vis grad af danskkundskaber og tager derved udgangspunkt i, at deltageren har været i Dan-
mark i en vis periode og for eksempel har deltaget i danskuddannelserne. I figuren er dette illu-
streret ved, at tilbuddene i den ”grønne blok” starter på det dansksproglige niveau, der ca. forud-
sættes for deltagelse i tilbuddene, i forhold til danskuddannelserne. Af de tilbud, der gennemføres 
på dansk, er det FVU-start, der kun vedrører mundtlige færdigheder, der har det laveste dansk-
sproglige krav. Formålet med FVU-start er at styrke tosprogedes mundtlige danskfærdigheder, så 
de blandt andet får kompetencer til at kunne deltage i FVU for tosprogede og Dansk som andet-
sprog i AMU. Det er dog også muligt at gennemføre AMU på fremmedsprog eller med brug af 
tolk, hvor der ikke vil være noget krav til danskkundskaber.  
 
Udover tilbuddene i de to blokke eksisterer der en række ikke-formelle tilbud, der er markeret 
med gult i figuren. De ikke-formelle tilbud kan f.eks. være med til at bygge bro til de formelle 
tilbud, hvis deltageren har behov for et højere danskkompetenceniveau, men ikke længere har ret 
til danskuddannelserne. FVU-start blev etableret for at imødekomme denne udfordring, men der 
er fortsat personer, der ikke har adgang til danskuddannelserne, og som ikke har gode nok dansk-
sproglige kompetencer til at deltage i FVU-start. De ikke-formelle tilbud kan ofte imødekomme 
særlige kompetenceudviklingsbehov, som ikke varetages i det ordinære VEU-system.  
 
I bilag 1 findes en beskrivelse af de forskellige uddannelsestilbud med fokus på målgruppen for 
tilbuddene, adgangskravene, formål og indhold samt gennemførelse.  
 
Samspillet mellem de forskellige tilbud og trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration 
Det har i en årrække været tilstræbt at skabe et tættere samspil mellem de almene og erhvervsret-
tede tilbud i den ”grønne blok” med fokus på et samspil mellem AMU og FVU for at understøt-
te, at AMU-deltagerne i højere grad også fik styrket deres basale færdigheder. Blandt andet er en 
styrkelse af dette samspil skrevet ind i VEU-centrenes kontrakter og fra 2016 med et skærpet 
fokus på tosprogede. Erfaringerne er, at det kan være vanskeligt at lave kombinerede forløb mel-
lem AMU og FVU blandt andet på grund af uddannelsernes forskellige struktur og forskellige 
godtgørelsesordninger VEU og SVU. Vurderingen er, at der hvor kombinationen af de to tilbud 
bliver brugt, er som oftest i forbindelse med et længere AMU-forløb, fx et særligt uddannelses-
forløb for tosprogede i AMU.  
 
De forskellige dansksproglige forudsætninger mellem tilbuddene i den ”grønne blok” og tilbud-
dene i den ”blå blok”, har vanskeliggjort samspillet mellem de to blokke. I forbindelse med den 
nye trepartsaftale fra marts 2016 om arbejdsmarkedsintegration er der besluttet en række initiati-



4 
 

ver, der skal understøtte en tættere integration mellem den dansksproglige/den almene og den 
erhvervsrettede undervisning, som skal understøtte en hurtigere integration af nyankomne ud-
lændinge på det danske arbejdsmarked.  
 
Som en del af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration fra marts 2016 etableres en ny inte-
grationsgrunduddannelse (IGU) for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 
40 år under integrationsloven. Formålet med IGU er, at det skal lede til direkte ordinær beskæfti-
gelse eller erhvervsrettet uddannelse, og den vil blive indført som en treårig forsøgsordning.  
 
Den nye IGU skal være tidsbegrænset med en varighed på op til 24 måneder og den skal fungere 
som et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering. IGU-forløbet aftales 
direkte mellem virksomheden og den enkelte. Virksomheden og IGU-eleven planlægger et ud-
dannelsesforløb, som opkvalificerer den enkelte sprogligt og fagligt for at sikre progression frem 
mod ordinær beskæftigelse eller erhvervsrettet uddannelse. Forløbet kan fx bestå af skoleunder-
visning, AMU og sprogundervisning m.v. i et omfang på 20 uger, som kommunen afholder ud-
gifterne til. Virksomheden skal betale de overenskomstaftalte EGU-satser. Virksomheder, hvor 
der ikke er aftalt EGU-satser, eller på virksomheder, hvor der ikke er overenskomst, benyttes 
elevsatserne for første og andet år og opsigelsesvarsler fra uddannelsesområdets overenskomst, jf. 
princippet i erhvervsuddannelsesloven. Deltagelse i opkvalificering i form af AMU- og sprogkur-
ser m.v., der finder sted i arbejdstiden, honoreres med integrationsydelse pr. time.  
 
I forbindelse med udmøntningen af aftalen vil regeringen igangsætte et arbejde sammen med 
arbejdsmarkedets parter med henblik på at afgrænse de forskellige muligheder for opkvalificering, 
der kan ske under IGU.  
 
IGU’en sætter nyt fokus på tilbuddene til voksne tosprogede i VEU-systemet, samt hvordan de 
kan spille sammen, så deltagerne på bedste vis opnår kompetencer til at indgå i og blive en inte-
greret del af det danske samfund. Med IGU’en vil den tidligere tendens til at tænke den ”grønne” 
og ”blå” uddannelsesblok som opdelte nu afløses af en større samtænkning af tilbuddene i de to 
blokke.  For at styrke samarbejdet mellem sprogcentre og AMU, så der skabes bedre muligheder 
for, at den erhvervsrettede undervisning kan kombineres med undervisning i dansk, blev regerin-
gen og KL i forbindelse med topartsaftalen enige om, at godkendte Sprogcentre igen bør kunne 
forestå undervisning i generelle og tværgående AMU-uddannelser i samarbejde med en AMU-
udbyder.  
 
Udover IGU’en blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om, at danskuddannelsernes 
indhold og tilrettelæggelse skal moderniseres og gøres mere arbejdsmarkedsrettet. Der skal i den 
forbindelse igangsættes en analyse med henblik på at afdække, om der i praksis er barrierer for 
flygtninges deltagelse i virksomhedsrettede tilbud mv. i den måde, som danskuddannelserne tilret-
telægges på i dag. Parallelt med denne analyse skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udar-
bejde et inspirationskatalog med eksempler på god praksis for virksomhedsforlagt danskunder-
visning og fleksibel tilrettelæggelse af danskundervisningen, så den – uanset om den foregår på 
virksomheden eller sprog-centeret - tilpasses den virksomhedsrettede indsats og ordinær beskæf-
tigelse. Der skal kortlægges god praksis for samarbejde mellem jobcentre og sprogcentre 
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For at understøtte at integrationsprogrammet i højere grad leder til, at flygtninge kan deltage i 
ordinær beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, blev det i trepartsaftalen derudover blandt 
andet besluttet, at der skal skabes mere målrettede veje ind på det danske arbejdsmarked. I den 
forbindelse skal der gennemføres en informationsindsats over for kommunerne om muligheder-
ne ved brug af AMU-branchepakker i den lokale beskæftigelsesindsats over for flygtninge og fa-
miliesammenførte. Samtidig skal der udvikles nye supplerende AMU-branchepakker, der matcher 
de lokale beskæftigelsesbehov for målgruppen.  
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Bilag 1: Kort beskrivelse af de enkelte tilbud til voksne tosprogede 
 
Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte tilbud som indgår i figur 1. En mere detaljeret 
beskrivelse af tilbuddene kan findes i rapporten om tilbud til voksne tosprogede, som blev udar-
bejdet i 2011 af en arbejdsgruppe nedsat af VEU-rådet.  
 
Danskuddannelserne 
Formål/indhold: Danskuddannelserne er det grundlæggende tilbud for nyankomne flygtninge og 
indvandrere. De består af grundlæggende undervisning i dansk med henblik på, at nyankomne 
flygtninge og indvandrere kan klare sig på en dansk arbejdsplads og deltage i det danske samfund. 
 
Målgruppe: Nyankomne flygtninge og indvandrere, udenlandske arbejdstagere, studerende m.fl., 
jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.. 
 
Adgangskrav herunder dansksproglige krav: Tilbuddet om danskuddannelse omfatter for flygt-
ninge og indvandrere en uddannelsesret på op til fem år. For arbejdstagere og studerende kan 
uddannelsesretten vare op til tre år. Dog skal arbejdstagere, studerende og au pairs først gennem-
føre et arbejdsmarkedsrettet danskkursus (se næste afsnit) før de kan fortsætte undervisningen på 
de ordinære danskuddannelser. Der er ingen krav om forudgående danskkundskaber. 
 
Gennemførsel: Undervisningen kan følges på fuld tid eller i forbindelse med job, arbejdspraktik 
og anden uddannelse. Der er mulighed for at tilrettelægge tilbuddet meget fleksibelt, da det kan 
afholdes på alle tidspunkter af døgnet. Det er kommunernes ansvar at gennemføre danskuddan-
nelserne.  
 
Danskuddannelserne udbydes af kommunale og private sprogcentre samt andre uddannelsesinsti-
tutioner, der er godkendt som udbydere.  
  
BEMÆRK: Der er etableret en såkaldt sprogbonus - det betyder, at udlændinge under integrati-
onsloven får 1.500 kr. ekstra i integrationsydelse, når personen har bestået Prøve i Dansk 2 eller 
FVU læsning trin 2.  
 
Det er som hovedregel en betingelse for at opnå dansk statsborgerskab, at man har bestået prøve 
i danskuddannelse 3 eller har lignende kvalifikationer.  

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 
Formål/indhold: Formålet med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er at give et særligt ar-
bejdsmarkedsrettet danskundervisningstilbud til udenlandske arbejdstagere, studerende mv., der 
målrettes de behov, som udlændinge med et mere midlertidigt ophold i Danmark har for at opnå 
kendskab til det danske sprog. 
 
Målgruppe: Udenlandske arbejdstagere, studerende og au pairs. 
 
Adgangskrav herunder dansksproglige krav: Der er ingen krav om forudgående danskkundska-
ber.  
 

http://www.uvm.dk/Aktuelt/%7E/UVM-DK/Content/News/Udd/Voksne/2012/Jan/120103-Bredt-tilbud-af-voksenuddannelse-til-tosprogede-voksne
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Gennemførsel: Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning skal så vidt muligt tilpasses den arbejds- 
eller uddannelsessammenhæng, som udlændingen indgår i. Undervisningen placeres om muligt på 
arbejdspladserne eller uddannelsesinstitutionerne. Det er den enkelte kursists arbejds- eller ud-
dannelsesfællesskab, der som udgangspunkt skal definere holdsætningen og ikke - i modsætning 
til hvad der er tilfældet på de ordinære danskuddannelser - den enkeltes sproglige niveau. 
 
Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning omfatter højst 250 lektioners undervisning af 45 minut-
ters varighed. De 250 lektioner skal gennemføres inden for 18 måneder og udbydes af kommuna-
le og private sprogcentre samt andre uddannelsesinstitutioner, der er godkendt som udbydere. 
 
Forberedende voksenundervisning (FVU) 
Formål/indhold: Formålet med FVU-start er at give voksne tosprogede mulighed for at udvikle 
deres mundtlige kommunikative danskfærdigheder med henblik på efterfølgende deltagelse i 
FVU for tosprogede på trin 1 eller AMU.  
 
Formålet med FVU for tosprogede er at give voksne tosprogede mulighed for at forbedre og sup-
plere deres grundlæggende færdigheder i regning, læsning, stavning og skriftlig fremstilling med 
henblik på videre uddannelse samt styrke deres forudsætninger for aktiv medvirken i samfundsli-
vet. FVU består af to fag: FVU læsning og FVU matematik.   
 
FVU-start og FVU for tosprogede er forsøg, der løber til og med 2016. På baggrund af den netop 
afsluttede evaluering af forsøgene indstillede VEU-rådet d. 14. marts 2016 til ministeren for børn, 
undervisning og ligestilling, at tilbuddene bør permanentgøres. 
 
Målgruppe: FVU-start: Voksne tosprogede, der har behov for at styrke deres dansksproglige fær-
digheder for at kunne deltage i FVU for tosprogede og Dansk som andetsprog i AMU. 
 
FVU for tosprogede: Voksne tosprogede med behov for at forbedre og supplere deres grundlæg-
gende færdigheder i regning, læsning, stavning og skriftlig fremstilling. 
 
Adgangskrav herunder dansksproglige krav: Inden deltagelse i FVU vurderes det, om ansøgeren 
har de nødvendige forudsætninger til at få udbytte af undervisningen. Ansøgeren skal gennemfø-
re en obligatorisk men vejledende test, der anvendes i vurderingen af, om FVU er relevant, eller 
om der skal vejledes til et andet tilbud.  
 
De dansksproglige adgangskrav til FVU, herunder FVU for tosprogede, svarer ca. til prøve i dansk-
uddannelse 1. Det dansksproglige adgangsniveau til FVU-start er lavere. Adgang til FVU-start har 
tosprogede, der på 80 lektioner af 45 minutter kan nå et mundtligt danskniveau svarende til prøve 
i danskuddannelse 1. Voksne, der er berettiget til at deltage i danskuddannelserne, kan ikke opta-
ges på FVU-start.  
 
Gennemførsel: Undervisningen kan tilrettelægges for hold i et varierende antal timer pr. uge og 
med varierende længde (40-80 lektioner af 45 minutter varighed). FVU tilbydes på voksenuddan-
nelsescentre (VUC), folkeoplysende foreninger, daghøjskoler, AMU-udbydere, sprogcentre og 
andre voksenuddannelsesinstitutioner 
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BEMÆRK: Der er etableret en såkaldt sprogbonus - det betyder, at udlændinge under integrati-
onsloven får 1.500 kr. ekstra i integrationsydelse, når personen har bestået Prøve i Dansk 2 eller 
FVU læsning trin 2.  
 
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 
Formål/indhold: AMU er korterevarende uddannelser, som har til formål at dække ufaglærtes og 
faglærtes behov for erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgt på ar-
bejdsmarkedet. 
 
For at understøtte, at tosprogede deltagere har samme forudsætninger for at begå sig på det dan-
ske arbejdsmarked, som personer med dansk som førstesprog, eksisterer der i AMU en række 
særlige tilbud målrettet tosprogede. De særlige tilbud består dels af fire AMU-kurser i erhvervs-
rettet dansk som andetsprog og dels af fire AMU-kurser, der introducerer til henholdsvis ar-
bejdsmarkedsuddannelserne, et brancheområde, det danske arbejdsmarked, arbejdsmarked, it og 
jobsøgning samt et fagrettet kursus inden for almen fødevarehygiejne. Derudover er der en vari-
ant af individuel kompetencevurdering målrettet tosprogede, der ikke har papir på kompetencer 
erhvervet uden for Danmark. 
 
AMU-udbyderne har mulighed for at sammensætte særlige uddannelsesforløb for tosprogede. De 
særlige uddannelsesforløb kan bestå af ordinære AMU-kurser, AMU-kurser målrettet tosprogede 
samt praktik. De særlige uddannelsesforløb kan afholdes meget fleksibelt, og de enkelte uddan-
nelseselementer kan splittes op i mindre dele og indlægges i den rækkefølge, der giver den bedste 
helhed og progression. Uddannelseselementer, der indgår i et særligt forløb, kan forlænges med 
op til 25 % af den normerede varighed. Der er ingen øvre grænse for, hvor mange uddannelses-
elementer, der må inddrages i et forløb, eller hvor lang tid forløbet maksimalt kan vare. Praktik-
ken må dog maksimalt vare 12 uger, og den må ikke have en længere varighed end undervis-
ningsdelen.  
 
Målgruppe: Ordinær AMU: Ufaglærte og faglærte. AMU’s særlige tilbud til tosprogede: Tosprogede 
ufaglærte og faglærte, der har behov for særlige sproglige og faglige forudsætninger, for at kunne 
få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen og for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet.  
 
Adgangskrav herunder dansksproglige krav: AMU gennemføres normalt på dansk, men kan dog 
afholdes på andre sprog, hvis der er en efterspørgsel herpå, og der er de nødvendige lærerkvalifi-
kationer. Derudover er der mulighed for at gennemføre AMU med brug af tolk, hvis undervise-
ren vurderer, at det ikke vil forstyrre unødigt. Deltageren skal besidde et grundlæggende niveau i 
undervisningssproget. Hvis undervisningssproget er dansk, skal deltageren have danskkompeten-
cer svarende til minimum prøve i danskuddannelse 1.  
 
Gennemførsel: AMU kan gennemføres på alle tidspunkter af døgnet og på alle dage, og det kan 
tilrettelægges som fjernundervisning eller virksomhedsforlagt undervisning. Derudover kan AMU 
gennemføres både som et sammenhængende uddannelsesforløb eller et opsplittet.  
 
På grund af de koordinationsopgaver planlægning og gennemførelse af et særligt uddannelsesfor-
løb for tosprogede medfører, er der en tillægstakst til aktiviteten. Tillægstaksten er i 2016 8.580 
kr. pr. årselev eksklusiv moms. 
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AMU udbydes på AMU-centre, erhvervsskoler, social- og sundhedsskoler, private udbydere m.fl. 
Tilbuddene til tosprogede er tilknyttet det såkaldte obligatoriske fælleskatalog, hvilket betyder, at 
alle godkendte AMU-udbydere kan udbyde dem.  
 
BEMÆRK: For at vurdere, hvordan AMU-udbyderne kunne styrke tosprogedes opkvalificering 
gennem AMU-systemet, gennemførte Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) en evaluering af 
AMU’s særlige tilbud for tosprogede i 2014.  
 
I evalueringen blev det konkluderet, at rigtig mange tosprogede benytter AMU med gode resulta-
ter, men at der også er tegn på, at ikke alle de tosprogede deltagere får et tilfredsstillende udbytte 
af den faglige undervisning bl.a. pga. sproglige vanskeligheder med at følge med og indgå i under-
visningen. Denne gruppe kunne drage fordel af at supplere den fagspecifikke undervisning med 
de særlige tilbud til tosprogede, men det er kun relativt få tosprogede der gør brug af de særlige 
tilbud til målgruppen. Der bliver i evalueringen peget på en række barrierer for, at de særlige til-
bud for tosprogede ikke bliver anvendt i højere grad. Samtidig konkluderes det, at når skolerne 
prioriterer området, så fungerer de særlige tilbud fleksibelt og godt. 
 
Ifølge evalueringen var en af de største barrierer en manglende prioritering af området - det var et 
fåtal af udbyderne, der stod for størstedelen af aktiviteten på området. For at imødekomme den-
ne barriere, der blev endnu vigtigere i lyset af den stigende flygtningestrøm til Danmark, blev en 
styrket indsats for voksen- og efteruddannelse for tosprogede skrevet ind som et mål i VEU-
centrenes toårige kontrakter for 2016-2017. Derudover forventes der inden sommer at kunne 
udsendes en ny vejledning til AMU-udbyderne om AMU’s særlige tilbud til tosprogede.  
 
Desuden blev deltagerbetalingen med vækstpakken 2014 fjernet fra et antal tværgående AMU-
kurser, herunder de fire AMU-kurser i dansk som andetsprog, indtil 2019 for at understøtte en 
bedre kobling af læse-, skrive- og regnekurser til praktisk læring. 
 
Almen voksenuddannelse (AVU) 
Formål/indhold: AVU er enkeltfagsundervisning for voksne i almene fag, der afsluttes med prø-
ver og eksamen efter national standard (grundskoleniveau).  AVU har til formål at styrke voksnes 
muligheder og interesse for videre uddannelse. Personer med udenlandsk herkomst, der har brug 
for at forbedre deres kommunikative, sproglige og interkulturelle kompetencer med henblik på 
videre uddannelse, efteruddannelser, eller i forhold til deres arbejde samt generelt i forhold til at 
udvikle dansksproglige forudsætninger for aktiv deltagelse i det danske samfund, kan tilmelde sig 
Dansk som andetsprog i AVU. 
 
Målgruppe:  
Den overordnede målgruppe for AVU er Voksne, der ønsker at styrke deres almene kompeten-
cer med mulighed for at afslutte med prøver og eksamen efter national standard (grundskoleni-
veau). Målgruppen for dansk som andetsprog i AVU er:  
 
• Unge voksne, der er faldet fra i de erhvervsrettede uddannelser, fordi de gennem deres 

grundskoleforløb ikke har opnået tilstrækkelige danskfaglige og studietekniske færdigheder.  
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• Mere modne voksne, der tidligere har gennemført et danskundervisningsforløb på en sprog-
skole, men som nu har behov for at kvalificere sig yderligere i dansk for at bibeholde eller 
opnår beskæftigelse. 

 
Adgangskrav herunder dansksproglige krav: Deltagerne skal have danskkundskaber svarende til 
minimum prøve i danskuddannelse 2.  
 
Gennemførsel: Tilrettelæggelsen af AVU er fleksibel. Der tilbydes primært  dagundervisning, men 
nogle steder er der tillige aftenundervisning. Hertil kommer muligheden for at følge dansk som 
andetsprog som fjernundervisning. De centrale prøver tilbydes to gange om året.  
 
AVU tilbydes på voksenuddannelsescentre (VUC). 
 
Ikke-formelle tilbud 
Formål/indhold: Indholdet i de ikke-formelle tilbud er fleksibelt i forhold til målgruppe, formål 
og samarbejde. Det handler om at give kursisterne redskaber til at begå sig i det danske samfund 
og dermed handler det typisk om samfundsorientering i forbindelse med personlig og social 
kompetenceudvikling kombineret med mere specifikke almene og erhvervsrettede faglige kompe-
tencemål.  
 
Målgruppe: Voksne med kompetenceudviklingsbehov, der ikke kan varetages i det ordinære 
VEU-system.  
 
Adgangskrav herunder dansksproglige krav: Der er generelt ingen betingelser i forhold til ad-
gangsniveau, da tilbuddet vurderes i forhold til den enkelte og tilpasses dennes forudsætninger, 
ressourcer og behov.  
 
Gennemførsel: De ikke-formelle tilbud kan tilrettelægges fleksibelt med hensyn til ugentligt time-
tal, varighed og lokalitet. De ikke-formelle tilbud hører under folkeoplysningen, der varetages af 
højskoler, daghøjskoler, aftenskoler m.fl.  
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Bilag 2: Aktivitetstal 
I dette bilag opridses de overordnede aktivitetstal for de uddannelsestilbud, der bliver gennemgå-
et i nærværende notat.  
 
Der skal gøres opmærksom på, at der i databanken for FVU, AMU og AVU skelnes mellem tre 
undergrupper af deltagere: dansk herkomst, indvandrere og efterkommere. I denne aktivitets-
oversigt er der for FVU, AMU og AVU fokuseret på aktivitetstallene for undergruppen ”indvan-
drere”, da gruppen af tosprogede deltagere med dansksproglige udfordringer helt overvejende 
kan forventes at findes her, da den omfatter personer, der ikke er født i Danmark. Samtidig skal 
man være opmærksom på, at måleenheden ”antal kursister” omfatter antal kursister, som har 
afsluttet et VEU-kursus, opgjort på det tidspunkt hvor kurset afsluttes. Deltager samme person 
på flere kurser, tælles vedkommende med flere gange. 
 
Danskuddannelserne 
Tabel 1 viser det samlede antal kursister, som har modtaget undervisning på mindst én af de tre 
danskuddannelser i perioden 2010 – 2015. Fra 2013 til 2014 ses et større fald i antallet af kursi-
ster. Dette fald skal ses i lyset af, at udenlandske arbejdstagere, studerende og andre, der kun for-
venter at opholde sig i Danmark midlertidigt, fra 2014 er blevet indplaceret på arbejdsmarkedsret-
tet danskundervisning.  
 

Tabel 1: Det samlede antal kursister på danskuddannelserne 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Antal kursister på dansk-
uddannelserne (samlet) 

48.450 52.374 54.620 60.064 50.197 52.566 

Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets danskundervisningsdatabase 
 
Tabel 2 viser antallet af danskuddannelsesforløb fordelt på hver af de tre danskuddannelser. Det 
skal i den forbindelse bemærkes, at samme person kan have modtaget undervisning på mere end 
én danskuddannelse grundet overgangen fra en danskuddannelse til en anden, hvorfor summen 
af danskuddannelsesforløb i tabel 2 er større en antallet af kursister i tabel 1.  
 
I tabel 2 ses det, at der siden 2010 har været en generel stigning af antallet forløb af danskuddan-
nelse 1og 2, mens der har været et fald i antallet af danskuddannelse 3 forløb. Faldet i antallet af 
forløb på danskuddannelse 3 fra 2013 til 2014 skal som nævnt ses i forhold til, at udenlandske 
arbejdstagere, studerende og andre, der kun forventer at opholde sig i Danmark midlertidigt, fra 
2014 er blevet indplaceret på arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.  
 

Tabel 2: Antallet af danskuddannelsesforløb 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Danskuddannelse 1 3.733 3.966 4.244 5.248 6.618 9.194 
Danskuddannelse 2 20.761 22.740 24.131 26.623 24.230 27.017 
Danskuddannelse 3 25.715 27.526 28.319 30.361 21.470 18.693 
I alt 50.209 54.232 56.694 62.232 52.318 54.904 
Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets danskundervisningsdatabase 
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Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 
 
Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning blev først indført 1. januar 2014, og der mangler fortsat 
aktivitetstal fra sprogcentrene i forhold til aktiviteten i 2015, hvorfor der tabellen kun løber fra 
2014 til 2. kvartal 2015.  
 

Tabel 3: Antal deltagere på arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 
 
 2014 1. – 2. kvartal 2015 
Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 17.396 29.754 
Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets danskundervisningsdatabase 
 
 
Forberedende voksenundervisning (FVU) 
Som tabel 4 viser, kan ca. halvdelen af kursisterne på ordinær FVU defineres som tosprogede, og 
her skal man huske, at tosprogede i denne aktivitetsoversigt er indsnævret til undergruppen ”ind-
vandrere”, hvorfor ”efterkommere” ikke indgår. FVU er altså et meget brugt uddannelsestilbud 
for tosprogede.  
 

Tabel 4: Tosprogede kursister på ordinær FVU 

 
 2010 2011 2012 2013 1. - 2. kvartal 2014 
Antal tosprogede på 
ordinær FVU 

17.017 17.805 23.086 27.302 17.130 

Ordinær FVU aktivitet 
(samlet) 

32.928 35.083 42.756 50.369 32.039 

Antal tosprogede i pct. af 
samlet aktivitet 

52 % 51 % 54 % 54 % 53 % 

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings databank 
 
Der er desværre ingen separate aktivitetstal for FVU for tosprogede. Det skyldes, at FVU for 
tosprogede følger de ordinære FVU-regler og indberetninger, hvorfor aktiviteten ikke kan udskil-
les fra den ordinære FVU-aktivitet.  
 
Aktiviteten på FVU-start kan kun opgøres i antal årskursister, da aktiviteten bygger på trækket på 
det statslige taxameter. Som tabel 5 viser, er der en klar aktivitetsstigning på FVU-start fra 2014 til 
2015. 
 

Tabel 5: Aktivitetstal for FVU-start 
 
 2014 2015 
Antal årskursister på FVU- start 33 64 
Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings CØSA-indberetning 
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Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 
Antallet af AMU-kursister er faldet støt siden 2010. Andelen af tosprogede kursister i procent af 
den samlede AMU-aktivitet har holdt sig på stort set sammen niveau, ca. 8 %, fra 2010 til 2015, 
jf. nedenstående tabel 6.  
 

Tabel 6: Andel af tosprogede AMU-kursister 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 1. – 3. kvartal 2015 
Antal tosprogede AMU-
kursister 

73.356 58.652 52.983 53.178 47.913 30.845 

Antal AMU-kursister 
(samlet) 

1.053.648 720.887 659.336 620.476 564.186 335.751 

Antal tosprogede i pct. af 
samlet aktivitet 

7 % 8 % 8 % 9 % 8 % 9 % 

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings databank 
 
Som det også blev tydeliggjort i forbindelse med Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af 
AMU’s tilbud til tosprogede i 2014, er det en lille andel af de tosprogede AMU-kursister, der gør 
brug af de særlige tilbud til tosprogede. Fra 2010 – 2015 er det i gennemsnit ca. 5 % af de tospro-
gede AMU-kursister, der gør brug af de særlige tilbud til tosprogede i AMU, jf. tabel 7.  
 

Tabel 7: Tosprogede AMU-kursister på de særlige tilbud for tosprogede 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 1. – 3. kvartal 2015 
Antal tosprogede AMU-
kursister på de særlige 
tilbud for tosprogede 

6.141 2.747 2.152 2.385 2.775 1.407 

Antal tosprogede AMU-
kursister 

73.356 58.652 52.983 53.178 47.913 30.845 

Antal kursister på de 
særlige tilbud for tospro-
gede i pct. af det samlede 
antal tosprogede kursi-
ster i AMU 

8 % 5 % 4 % 4 % 6 % 5 % 

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings databank 

 
Almen voksenuddannelse (AVU) 
Jf. tabel 8 er ca. 30 % af deltagerne på AVU tosprogede. 
 

Tabel 8: Antal tosprogede deltagere på AVU 
  
 2010 2011 2012 2013 1. - 2. kvartal 2014 
Antal tosprogede på 
AVU 

33.540 33.772 33.756 35.132 21.280 

AVU aktivitet (samlet) 127.988 115.298 105.449 110.522 70.543 
Antal tosprogede i pct. af 
samlet aktivitet 

26 % 29 % 32 % 32 % 30 % 

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings databank 
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Af de tosprogede deltagere på AVU deltager kun ca. 20 % i dansk som andetsprog i AVU.  
 

Tabel 9: Tosprogede deltagere på AVU dansk som andetsprog 
 
 2010 2011 2012 2013 1. - 2. kvartal 2014 
Antal deltagere på kurser 
i dansk som andetsprog 

5.923 6.701 7.140 7.626 4.621 

Antal tosprogede på 
AVU 

33.540 33.772 33.756 35.132 21.280 

Antal tosprogede delta-
gere på dansk som an-
detsprog i pct. af det 
samlede antal tosprogede 
deltagere i AVU 

18 % 20 % 21 % 22 % 22 % 

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings databank 

 
 
 
 



Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
38. møde i VEU-rådet den 20.april 2016 

 
Punkt 5: Ansøgning fra HAKL om godkendelse af FKB 2282  

Produktion af kommunikations- og medieprodukter 
 
    

Materiale:  Notat om ansøgning fra Efteruddannelsesudvalget for 
Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 
(HAKL) om godkendelse af en fælles kompetencebe-
skrivelse: FKB 2282 Produktion af kommunikations- og 
medieprodukter. 
 

Bemærkninger: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har 
modtaget ansøgning fra Efteruddannelsesudvalget for 
Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 
(HAKL) om godkendelse af en fælles kompetencebe-
skrivelse: FKB 2282 Produktion af kommunikations- og 
medieprodukter. 
 
Efteruddannelsesudvalget har oplyst, at, FKB 2282 er en 
sammenskrivning af den nuværende FKB 2792 Produk-
tion af trykt og digital kommunikation og FKB 2609 
Foto-, film- tv- og redaktionel produktion, der samtidig 
søges nedlagt. 
 
Efteruddannelsesudvalget har oplyst, at sammenskriv-
ningen er et udtryk for et stigende sammenfald i de 
kompetencer, som efterspørges af medarbejderne i de to 
områder. 
 
Efteruddannelsesudvalget har endvidere oplyst, at 
FKB’en har været koordineret med alle efteruddannel-
sesudvalg, og at der ikke er indkommet bemærkninger 
udover en bemærkning fra Industriens Uddannelser om 
3 D produktion, som HAKL er indforstået med. 
 
Udvalget har indstillet, at de nuværende udbydere af 
FKB 2792 og FKB 2609 godkendes til at udbyde FKB 
2282. 
 
Styrelsen vurderer, at FKB 2282 Produktion af kommu-
nikations- og medieprodukter kan godkendes og ligele-
des det foreslåede udbud. 
 
 



Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

Behandling: Til drøftelse med henblik på en udtalelse om godkendel-
se af den ansøgte FKB 2282, jf. § 2., stk.2 i LBK nr. 226 
af 4. marts 2014 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 
samt med henblik på en eventuel udtalelse om det fore-
slåede udbud, jf. § 16 stk.1. 

 
 
 
 
 



 
 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 
Kontor for VEU og 
Tværgående opgaver 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf. nr.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk 
www.stukuvm.dk 
CVR nr.: 29634750 
 
 
7. marts 2016 
Sags nr.: 16/01400 

 

 

Notat til VEU-rådet om ansøgning fra HAKL om godkendelse af 
FKB 2282 Produktion af kommunikations- og medieprodukter 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har modtaget en ansøg-
ning fra Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommu-
nikation og Ledelse (HAKL) om godkendelse af en fælles kompetence-
beskrivelse: FBK 2282 Produktion af kommunikations- og mediepro-
dukter. Den ny FKB 2282 er en sammenskrivning af FKB 2792 Produk-
tion af trykt og digital kommunikation og FKB 2609 Foto-, film- tv- og 
redaktionel produktion.  
 
Baggrund 
Sammenskrivningen af FKB 2792 og FKB 2609 til den ny FKB 2282 er 
et udtryk for et stigende sammenfald i de kompetencer, som efterspørges 
af medarbejderne i de to områder.  
 
Sammenskrivningen sker derudover på baggrund af nye udviklingsten-
denser og målgruppens afledte kompetencebehov inden for området. 
Tendenser og kompetencebehov er bl.a. identificeret i ”Analyse af delta-
gere på FKB 2609 og analyse af medieområdet” fra 2008, som HAKL 
har fået udarbejdet.  
 
Til slut skal sammenlægningen sikre, at elementer, som tidligere har ind-
gået i FKB 2609, som i dag indgår i MI’s FKB 2203 Udvikling og pro-
duktion til digitale medier, skrives ud af den ny FKB 2282. 
 
Indholdet i FKB 2282 Produktion af kommunikations- og medie-
produkter 
FKB 2282 er en revision og sammenskrivning af de to FKB’er 2792 og 
2609. Den ny FKB indeholder således elementer og TAK’er fra begge 
FKB’er. I den ny FKB 2282 er desuden sket sproglige forbedringer, og 
der er tilføjet kompetencer og redskaber, som er konsekvens af udviklin-
gen inden for området. Bl.a.er det øgede fokus på cross media indarbej-
det, og tendenser inden for digitalisering, medieplatforme og individuali-
serede kommunikationsformer er inddraget.  
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Flere af de to gamle FKB’ers TAK’er er derfor revideret og sammen-
skrevet. 
 
Skemaet herunder illustrerer de fire TAK’er, som den ny FKB 2282 in-
deholder, og det illustreres, hvilke TAK’er i de gamle FKB’er, som er 
sammenlagt og sammenskrevet til de nye TAK’er. Der er tale om revisi-
on og sammenskrivning af eksisterende TAK’er og ikke tilføjelse af nye 
TAK’er.  
 
2282 Produktion af 
kommunikations- 
og medieprodukter 

2792 Produktion af 
trykt og digital 
kommunikation 

2609 Foto-, film-, tv 
og redaktionel pro-
duktion 

TAK Anvendelsen af 
metoder og teknik til 
medieproduktion 

TAK Anvendelse af it 
til produktion af trykt 
og digital kommunika-
tion 

TAK Metoder & tek-
nik til medieprodukti-
on 
 
TAK IT til foto-, 
film-, tv- og redaktio-
nel medieproduktion 

TAK Anvendelse af 
metoder og teknik til 
trykt og digital kom-
munikation 

TAK Anvendelse af 
metoder og teknik til 
digital kommunikati-
on 
 
TAK Anvendelse af 
metoder og teknik til 
trykt kommunikation 

 

TAK Ideer, kommu-
nikation og design af 
medieprodukter 

TAK Design og lay-
out af trykte og digita-
le produkter 

TAK Ideer, layouts og 
design til mediepro-
duktion 
 
TAK Audio-visuel 
formidling og kom-
munikation 

TAK Planlægning, 
rådgivning og produk-
tionsstyring af medie-
produktion 

TAK Produktionssty-
ring i forbindelse med 
trykte og digitale me-
dier 
 
TAK Tilrettelæggelse, 
rådgivning og plan-
lægning af trykt og 
digital produktion 

TAK Planlægning & 
produktionsstyring af 
medieproduktion 

 
Udvalget vurderer, at FKB 2282 skal have tilkoblet de samme mål, som 
FKB 2792 og FKB 2609, da den ny FKB er en revision og sammen-
skrivning af de to gamle.  
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Styrelsen har ad flere omgange været i dialog med udvalget omkring ind-
hold, opbygning og sproglige formuleringer, og styrelsen kan på denne 
baggrund godkende de indholdsmæssige tilretninger og dermed det sam-
lede indhold i FKB 2282 Produktion af kommunikations- og mediepro-
dukter.  
 
Koordinering 
Udvalget oplyser, at der er koordineret med alle efteruddannelsesudvalg, 
og at der ikke har været bemærkninger til den ny FKB 2282. IF har gjort 
opmærksom på, at 3D produktion ikke kun er relateret til 3D mediepro-
dukter, og at denne FKB ikke må begrænse 3D produktion på andre 
områder, f.eks. i plastindustrien, hvilket HAKL er helt indforstået med.  
 
Udbud 
Udvalget indstiller, at de udbydere, der i dag har godkendelse til at udby-
de FKB 2792 og FKB 2609, også indstilles til at udbyde FKB 2282. År-
sagen hertil er, at de eksisterende seks udbydere alle sammen i dag er i 
stand til at udbyde kurser fra de to eksisterende FKB’er. Derfor indstiller 
udvalget, at også de eksisterende geografiske dækningsområder viderefø-
res, jf. følgende oversigt. 
 
Udbyder Geografisk dækningsområde 
Københavns Tekniske Skole Hovedstaden 

Sjælland 
Roskilde Tekniske Skole Sjælland 
Syddansk Erhvervsskole Odense-
Vejle 

Syd 

HANSENBERG Syd 
Medieskolerne i Viborg Syd 

Midt 
Nord 

TechCollege Aalborg Midt  
Nord 

 
Udvalget foreslår desuden at videreføre den eksisterende minimumsakti-
vitet på 3 fra FKB 2792 og 2609 til den ny FKB 2282.  
 
Styrelsen har ingen bemærkninger til udbud eller minimumsaktivitet.  
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 
Det er styrelsens samlede vurdering, at FKB 2282 Produktion af kom-
munikations- og medieprodukter kan godkendes. Ved godkendelse af 
FKB 2282 Produktion af kommunikations- og medieprodukter vil FKB 
2792 Produktion af trykt og digital kommunikation og FKB 2609 Foto-, 
film- tv- og redaktionel produktion efterfølgende blive nedlagt.  
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____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
38. møde i VEU-rådet den 20.april 2016 

 
Punkt 6: Ansøgning fra TUR om godkendelse af FKB 2288  

Personbefordring med bybus og rutebil 
 
    

Materiale:  Notat om ansøgning fra Efteruddannelsesudvalget for 
Transporterhvervets Uddannelser (TUR) om godkendel-
se af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2288 Per-
sonbefordring med bybus og rutebil. 
 

Bemærkninger: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har 
modtaget ansøgning fra Efteruddannelsesudvalget for 
Transporterhvervets Uddannelser (TUR) om godkendel-
se af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2288 Per-
sonbefordring med bybus og rutebil. 
 
Efteruddannelsesudvalget har oplyst, at, FKB 2288 er en 
revision af den nuværende FKB 2221 med samme navn, 
som samtidig søges nedlagt. 
 
Efteruddannelsesudvalget har oplyst, at FKB’en har 
været koordineret med Efteruddannelsesudvalget for  
det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområ-
det (EPOS), som ikke havde bemærkninger til ansøg-
ningen. 
 
Udvalget har indstillet, at de nuværende udbydere af 
FKB 2221 godkendes til at udbyde FKB 2288. 
 
Styrelsen vurderer, at FKB 2288 Personbefordring med 
bybus og rutebil kan godkendes og ligeledes det foreslå-
ede udbud. 
 
 

Behandling: Til drøftelse med henblik på en udtalelse om godkendel-
se af den ansøgte FKB 2288, jf. § 2., stk.2 i LBK nr. 226 
af 4. marts 2014 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 
samt med henblik på en eventuel udtalelse om det fore-
slåede udbud, jf. § 16 stk.1. 
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Notat til VEU-rådet om ansøgning fra TUR om godkendelse af 

FKB 2288 Personbefordring med bybus og rutebil 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har modtaget en ansøg-

ning fra Efteruddannelsesudvalget for Transporterhvervets Uddannelser 

om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: 2288 Personbefor-

dring med bybus og rutebil.  

Baggrund 

Den nye FKB 2288 Personbefordring med bybus og rutebil er en revisi-

on af den nuværende FKB 2221Personbefordring med bybus og rutebil. 

FKB 2221 vurderes fortsat aktuel, men der har været et behov gennem-

syn og justering, da branchen har stigende fokus på, at chauffører skal 

kunne udføre flere former for kørsel, som relaterer sig til offentlig ser-

vicetraffik, herunder flextrafik, og befordring af ældre, syge og handicap-

pede passagere.  

Indholdet i FKB 2288 Personbefordring med bybus og rutebil 

FKB 2288 Personbefordring med bybus og rutebil er en revision af FKB 

2221. Det betyder, at jobområdet er ændret, ligesom udvalget har justeret 

i alle FKB’ens TAK’ere og tilføjet fire nye. 

Ændringerne afspejles i følgende punkter: 

- Udvalget har et ønske om, at FKB’en også kan rumme et uddan-

nelsesmål, der giver lille buskørekort (D1). 

- Branchen har større fokus på kørsel i regi af offentlig servicetrak-

fik, hvilket betyder et øget fokus på samarbejdsever, gode kom-

munikationsevner og en serviceorienteret tilgang til mangeartede 

passagerer (justeringer i beskrivelsen af jobområde og TAK om 

bybus og rutebilkørsel).  

- Chauffører, der kører rutekørsel skal jf. EU-forordning gennem-

føre en handicapbevidstgørende uddannelse senest d. 1. marts 

2018 (justeringer i beskrivelsen af jobområde og TAK om bybus 

og rutebilkørsel).  

- Chauffører skal have kendskab til syge, handicappede og de mest 

udbredte sygdomme og særlige behov passagerne derfor kan ha-
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ve (tilføjelse af ny TAK om personbefordring af syge og handi-

cappede i overensstemmelse med EU-forordning).  

- Chauffører skal have en helhedsforståelse af lovgrundlag og re-

gelsæt vedrørende trafikselskabers og kommuners virke inden for 

offentlig servicetrafik/flextrafik (justering i TAK om kendskab til 

regler for bybus- og rutebilkørsel). 

- Chauffører skal have grundlæggende køreteknisk indsigt, som gør 

dem i stand til at håndtere distraktionsfaktorer som fx kontakt 

med kunder/brugere, uventede hændelser i trafikken og 

vejrmæssige udfordringer (Tilføjelse af ny TAK om rationel, hen-

synsfuld, sikker og energiøkonomisk kørsel).  

- Jobområdets ansatte skal have kendskab til sundhed, sikkerhed, 

arbejdsmiljø og adfærd i nødsituationer (tilføjelse af ny TAK). 

- Jobområdets ansatte skal have kendskab til konkurrenceforhold, 

organisering og økonomi (Tilføjelse af ny TAK) 

Endelig har udvalget opdateret FKB’ens TAK’ere om henholdsvis efter-

syn og vedligeholdelse af køretøjer samt levering af kvalitet og service. 

Koordinering 

Udvalget har foretaget koordinering med efteruddannelsesudvalget 

EPOS, som ikke havde nogen bemærkninger til ansøgningen. 

Udbud 

Udvalget indstiller ikke yderligere udbydere end de, der aktuelt er god-

kendte til den nuværende FKB 2221 Personbefordring med bybus og 

rutebil. De aktuelt godkendte udbydere udgør følgende skoler: 

FKB 2221 Per-

sonbefordring 

med bybus og 

rutebil 

Skole  

1 TEC  

2 UC Plus 

3 Dekra A/S 

4 Juuls Køreskole 

5 Tradium 

6 UC Holstebro 

7 Erhvervskøreskolen 

8 EUC Sjælland 

9 CELF 

10 AMU Fyn 

11 Uddannelsescenter Fyn 

12 AMU-Vest 

13 Learnmark Horsens 
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14 AMU Syd 

15 AMU Nordjylland 

16 Selandia 

17 Cramers Køreskole 

18 EUC Syd 

19 AMU center Midtjylland 

20 Aarhus Tec 

21 EUC Nordvest 

22 Mercantec 

23 
Grøns Transport Ud-

dannelser  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 

Det er styrelsens samlede vurdering, at FKB 2288 Personbefordring med 
bybus og rutebil kan godkendes. Ved godkendelse af FKB 2288 Person-
befordring med bybus og rutebil vil FKB 2221 Personbefordring med 
bybus og rutebil efterfølgende blive nedlagt.  
 

 

 



Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
38. møde i VEU-rådet den 20. april 2016 

 
Punkt 7: Orientering om VEU-centrenes målopfyldelse af  

resultatkontrakterne for 2015  
 
    

Materiale:  Notat af 12. april 2016 om Orientering om VEU- 
centrenes målopfyldelse af resultatkontrakterne for 2015  
  

Bemærkninger: Som det fremgår af notatet opnår ingen VEU-centre den 
fulde bonus for 100 pct. opfyldelse, men der er en frem-
gang i forhold til målopfyldelsen for 2014, hvilket bety-
der, at alle centre i år får udbetalt en resultatbonus. 11 
centre får bonus på 0,5 mio. kr. og 2 centre får bonus på 
0,3 mio. kr. 
 

Behandling: Til orientering og eventuel drøftelse. 
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12. april 2016 
Sags nr.: 16/00630 
  

  

 

Orientering om VEU-centrenes målopfyldelse af resultatkontrak-
terne for 2015 
 
VEU-centrene styres gennem toårige resultatkontrakter. Der afrapporte-
res på resultatkontrakterne hvert år. Dette notat omhandler resultaterne 
af anden afrapporteringsperiode (2015). 
 
Resultatkontrakter for 2015 
Den nuværende toårige kontrakt består af tre indsatsområder og i alt 15 
afgrænsede resultatindikatorer. Det er VEU-centrenes præstationer inden 
for resultatindikatorerne, som afgør størrelsen af den resultatbonus, som 
hvert center vil modtage for 2015. Resultatindikatorerne er fastsat af 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling efter dialog med VEU-
centrene. 
 
Indsatsområderne omhandler: 

1. Fokus på kvalitet og effekt af voksen- og efteruddannelse (vægter 
med 1,5). 

2. Medvirken til imødekommelse af behov for almene og erhvervs-
rettede kompetencer (vægter med 0,5). 

3. Medvirken til, at VEU-indsatsen indtænkes i den regionale og lo-
kale erhvervs- og beskæftigelsesindsats (vægter med 1,0). 

 
To resultatindikatorer er blevet ændret fra kontrakterne for 2014 til 
konktrakter for 2015. Ændringerne er sket inden for indikatorer, hvor 
stort set alle VEU-centre nåede målet, og der er tilføjet indikatorer, som 
sikrer et øget fokus på voksenvejledningsindsatsen jf. Vækstpakke 2014 
samt et øget fokus på opstarten af euv.  
 
Afrapporteringen består dels af VEU-centrenes redegørelser, dels af ak-
tivitetstal fra tilskudssystemerne (indsatsområde 2) samt en evaluering 
udført af Danmarks Statistik om kvaliteten og effekten af VEU-
centrenes virksomhedsopsøgende arbejde. 
 
Målopfyldelse i 2015 
Den samlede vurdering af VEU-centrenes resultatkontrakter for 2015 er 
en gennemsnitlig målopfyldelse på godt 80 pct. De fleste VEU-centre 
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har en målopfyldelse på 80-90 pct., mens enkelte centre har en målopfyl-
delse på ca. 70 pct.  
 
Det er især aktivitetsmålene under indsatsområde 2, som centrene har 
haft vanskeligt ved at nå. Ingen centre har således nået målet for AMU-
aktivitet i 2015, og kun enkelte centre har nået målene for aktivitet på 
AVU og FVU samt IKV i AMU.  
 
Under indsatsområde 1 skal hvert VEU-center bl.a. nå fastsatte mål for 
virksomhedsbesøg og for individuel rådgivning og vejledning. Alle 13 
VEU-centre har nået deres mål for individuelle rådgivninger og vejled-
ninger, og alle centre på nær ét har nået målene for det virksomhedsop-
søgende arbejde. I lyset af EVA’s rapport, ”Virksomhederne og AMU” 
(udgivet i efteråret 2015), er det værd at bemærke, at hovedparten af 
VEU-centrene har nået målene for det virksomhedsopsøgende arbejde. 
Denne del af VEU-centrenes virksomhed er desuden blevet skærpet i 
resultatkontrakterne for 2016-2017, jf. afsnit herunder.  
 
Ifølge den eksterne evaluering blandt et udsnit af virksomheder, som 
VEU-centrene har besøgt i 2015, er virksomhederne generelt godt til-
fredse med centrene. Den gennemsnitlige tilfredshed er på ca. 72 pct. 
Der er to centre, som har nået det fastsatte mål for tilfredshed (75 pct.), 
men de fleste øvrige centre ligger lige under måltallet. Samtidig har alle 
centre opfyldt målet om, at minimum 20 pct. af de virksomheder, som 
VEU-centrene har besøgt, efterfølgende skal sende medarbejdere på 
efteruddannelse. Her er gennemsnittet steget en del fra 2014 til 2015, idet 
gennemsnitligt 53 pct. af de virksomheder, som har modtaget opsøgende 
rådgivning og vejledning fra VEU-centrene, efterfølgende sendte ansatte 
på efteruddannelse i 2015. 
 
I indsatsområde 3 om det regionale samspil har alle VEU-centre nået de 
opsatte mål for samarbejde med beskæftigelsesregioner, jobcentre, 
vækstfora, etc. Stort set alle centre deltager desuden i formaliserede sa-
marbejdsfora med henblik på strategiske drøftelser om samspillet mellem 
uddannelse, erhverv og beskæftigelse. 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderer generelt, at kontrakterne 
har været med til at skabe synlighed omkring VEU-centrenes resultater, 
og at VEU-centrene arbejder målrettet på at nå nogle ret ambitiøse resul-
tatmål. F.eks. har de to centre med laveste målopfyldelse begge haft en 
fremgang i forhold til målopfyldelse i 2014. STUK vurderer derfor, at 
der overordnet kan spores en forbedring i VEU-centrenes resultater. 
 
Bonusudbetaling for 2015 
VEU-centrenes årlige bevilling var i 2015 58 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. 
var øremærket et initiativ til styrket voksenvejldning i Vækstpakke 2014. 
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Bevillingen er fordelt på et fast tilskud og en resultatafhængig bonus. 
Fordelingen sker efter følgende principper: 
 

1. Fast driftstilskud til hvert VEU-center på 1,7 mio. kr. 
2. Fast områdeafhængigt tilskud, som er opgjort efter antal kortud-

dannede samt små og mellemstore virksomheder i hvert VEU-
center. 

3. Bonus på 0,3 mio. kr. ved 60 pct. opfyldelse af kontrakt. 
4. Yderligere bonus på 0,2 mio. kr ved 80 pct. opfyldelse af kon-

trakt. 
5. Yderligere bonus på 0,2 mio. kr. ved 100 pct. opfyldelse af kon-

trakten.  
6. De midler, der eventuelt ikke bliver udbetalt via ovenstående 

principper (3, 4, 5), fordeles som en yderligere bonus til de VEU-
centre, der opfylder kontrakten 100 pct. Størrelsen af denne bo-
nus afhænger således af mængden af de resterende midler. Der 
vil være en øvre grænse for bonus på i alt 1,5 mio. kr. 

 
Bonus vil blive udbetalt nu, hvor centrenes resultater er afrapporteret. 
Ingen centre vil få den fulde bonus på 0,7 mio. kr. for 100 pct. opfyldelse 
af kontrakten. I stedet vil alle centre få udbetalt 0,5 mio. kr. i bonus (11 
centre) eller 0,3 mio. kr. i bonus (2 centre).  
 
Resultatkontrakter for 2016-2017 
Som behandlet på VEU-rådsmøde den 18. november 2015, er der blevet 
indgået nye toårige kontrakter med VEU-centrene for perioden 2016-
2017. Den nuværende kontraktmodel er videreført, men med en række 
ændringer og forenklinger.  
 
VEU-centrenes resultatkontrakter for 2016 afspejler et styrket fokus på 
følgende forhold: 

- Styrkede incitamenter til resultatopfyldelse, bl.a. ved at VEU-
centrene også får graduerede point for delvis opfyldelse af resul-
tatmålene 

- Forenklinger ved at sammenskrive beslægtede resultatmål og ved 
at fjerne mål, som ikke længere er relevante 

- Øget ambitionsniveau på voksenvejledningsområdet, jf. vækst-
planens initiativ om styrket voksenvejledning i VEU-centrene 

- Fokus på VEU for tosprogede, bl.a. med et resultatmål om en 
handlingsplan for, hvordan tosprogedes deltagelse i VEU kan 
øges 

- Skærpelse af måltallene for det virksomhedsopsøgende arbejde, 
sådan at VEU-centrene nu skal nå ud til 14 pct. af de små og 
mellemstore virksomheder i dækningsområdet, mod 12 pct. i 
2015. Desuden skærpes kravene til kvaliteten af det virksom-
hedsopsøgende arbejde (afdækkes via ekstern undersøgelse). 
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Resultatkontrakterne er – som i tidligere år – indgået med forbehold for, 
at de kan justeres undervejs, hvis der f.eks. sker ændringer i VEU-
centrenes opgave eller bevillinger.  
 
Den ordinære bevilling til de 13 VEU-centre udløber med udgangen af 
2016, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, der 
løber i 2013-2016. 
 
Det fremgår af FL2016 (§ 20.89.01.79), at der i 2016 skal tages stilling til 
udmøntningen af midlerne i 2017 og frem.  
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