
Puljen til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, 
arbejdsmarkedsuddannelser mv.  2017 

Arbejdsmarkedspolitiske redegørelser fra efteruddan-
nelsesudvalgene. 

Indholdsfortegnelse 

1. Industriens Fællesudvalg
2. Metalindustriens Uddannelsesudvalg
3. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration,

Kommunikation og Ledelse
4. Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg
5. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
6. Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi
7. Træets Efteruddannelser
8. Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg
9. Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager,

Konditor og Kødbranchen
10. Transporterhvervets Uddannelser
11. Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og

Sundhedsområdet
12. IF & MI Svejsning og fyringsteknik



Side 1/12 

28. september 2016

CSH/THN 

Fælles arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for 
Industriens Uddannelser  

Den fælles arbejdsmarkedspolitiske redegørelse beskriver tendenser, projekter 

og initiativer, som går på tværs af efteruddannelsesudvalgene på industriens 

område, dvs. Industriens Fællesudvalg (IF), Metalindustriens 

Uddannelsesudvalg (MI) samt IF & MI Svejsning og fyringsteknik. Den 

fælles arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og de branchespecifikke 

arbejdsmarkedspolitiske redegørelser supplerer hinanden. 

Den fælles arbejdsmarkedspolitiske redegørelse beskriver bl.a. følgende temaer: 

• Digitalisering og den 4. industrielle revolution

• Trendspotting i et forskningsperspektiv

• Fortsat styrkelse af amukurs.dk

• AMU som værktøj til at få flygtninge i beskæftigelse

 Den generelle udvikling på industriens område 
Der er stor usikkerhed omkring den fremadrettede udvikling for den danske 

industrieksport, især pga. Brexit, som forventes at ramme dansk eksport i et 

vist omfang. DI forventer i sin prognose fra august 2016, at væksten i eksporten 

vil falde 0,6% i 2017 alene som følge af Brexit, således at væksten i eksporten 

kun bliver 2,7% mod tidligere forventet 3,3%. Pundet er faldet med 10% siden 

Brexit, hvilket har svækket danske virksomheders konkurrenceevne både i 

forhold til det britiske marked og i forhold til britiske virksomheder. Samtidig 

hermed er væksten i USA lavere end forventet og euro-landene forventes kun 

en vækst på omkring 1% i gennemsnit i 2017. Samlet set forventes det derfor, 

at eksporttilvæksten for danske virksomheder i 2017 bliver lavere end i 2015 og 

2016. Det er dog usikkert, hvor meget den danske industrieksport vil blive 

berørt. Industrieksporten har overrasket positivt i de første to kvartaler af 2016, 

og det er således en indikation på, at danske industrivirksomheder har en robust 

konkurrenceevne for nuværende.1 

1DI prognose 26. august 2016: ”DI prognose: Fortsat lav vækst”, link til artikel her 

Til indholdsfortegnelsen

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/DI%20Business/Prognose%20update.pdf
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1.1 Tendenser og behov i industrien  

En prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der vil mangle 

72.000 erhvervsfagligt uddannede personer i 2025, heraf vil manglen på jern- 

og metalarbejdere udgøre 30.000 personer. Der er stor risiko for, at denne 

mangel på uddannet arbejdskraft vil skabe flaskehalse på arbejdsmarkedet frem 

mod 2025. Dette vil have en negativ indvirkning på konkurrenceevnen og 

dermed den økonomiske vækst2. Det er derfor et vigtigt fokusområde for 

udvalgene at sikre, at AMU kurserne her og nu bidrager til, at ufaglærte og 

faglærte bliver opkvalificeret, således at virksomhedernes aktuelle 

kompetenceudfordringer imødegås.  

 

 Generelle kompetencebehov  
Industriens Uddannelser har identificeret en række generelle kompetencebehov, 

der forventes at blive større efterspørgsel efter på tværs af industriens brancher. 

Disse er beskrevet i de følgende afsnit. 

 
2.1 Digitalisering og den 4. industrielle revolution 

Digitaliseringen og den 4. industrielle revolution er karakteriseret ved, at der i 

produktionen i højere grad anvendes teknologier som big data, Internet of 

Things (IoT) og automatisering. Flere danske industrivirksomheder går i retning 

af en digitalisering og automatisering af produktionen. 

 

Det øgede fokus på brugen af big data i industriproduktion – særligt i 

kombination med IoT - er på den nationale og internationale dagsorden3. De 

potentielle anvendelsesmulighede er mangeartede; fra at tilbyde nye funktioner 

i industriprodukter til at adressere de voksende udfordringer i forbindelse med 

transport, helbred, demografi og klimaudfordringer4. Industriens Uddannelser 

følger udviklingen tæt med henblik på at sikre de nødvendige 

efteruddannelsestilbud. 

 

Danmark er et foregangsland inden for innovativ forskning af robotter og 

automatisering. Der er fortsat behov for at have fokus på kompetenceudvikling 

inden for automation i Danmark. Dels mangler en del robotvirksomheder 

allerede kvalificerede faglærte medarbejdere i dag – og det forventes, at der i 

                                                
2 AE prognose 8. august 2016: ”30.000 faglærte kan løfte eksporten med 33,5 mia. kr., 
link til artiklen her 
3 GTS-nettet i samarbejde med Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme: ”Smarte 
Produkter og Internet of Things” s. 11ff. 
4 Ebid. s. 13. 

http://www.ae.dk/analyser/30000-metaluddannede-kan-loefte-eksporten-med-335-mia-kr
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fremtiden skal rekrutteres endnu flere faglærte til dette brancheområde, såfremt 

branchen stadig skal kunne ligge i spidsen af den internationale robotudvikling5. 

Et andet forhold er, at en undersøgelse fra august 2015 viser6, at 75% af 

danske industrivirksomheder ikke anvender robotter, selvom et 

demonstrationsprojekt i regi af MADE har vist, at industrirobotter kan skabe 

rentabilitet i virksomheder med helt ned til 12 ansatte – også ved 

lavvolumenrentabilitet. Der er således et meget stort potentiale, som forventes 

at blive udløst i de kommende år. 

 

Industriens Uddannelser har i sommeren 2016 iværksat en analyse, som skal 

klarlægge, hvordan hyperfleksibel automation og 3D-print i den danske industri 

vil påvirke faglærte og ufaglærtes behov for efteruddannelse fremadrettet.  

Analysen har til hensigt at kaste yderligere lys over kompetencebehov i AMU-

regi i forhold til digitalisering og automatisering. Der udvikles AMU-aktiviteter 

sideløbende med analysen, når der identificeres udækkede kompetencebov. 

Analysen afsluttes i efteråret 2017. 

 
2.2 Trendspotting i et forskningsperspektiv 
Industriens dynamik og udvikling skal afspejles i AMU-systemets tilbud, der skal 

sikre den nødvendige opkvalificering af den danske arbejdsstyrke. 

 

Trendspotting er en vigtig parameter for at udvikle AMU-systemet. Industriens 

Uddannelser benytter sig af en række etablerede og episodiske projekter til at 

indsamle denne viden. Således er Industriens Uddannelser med til de årlige 

elektronik- og automatikmesser, engageret i MADE og inddrager resultater 

herfra i igangværende AMU-analyser. Herudover inddrages løbende resultater 

fra EVA, GTS-netværket, Arbejdsgivernes Erhvervsråd og DEA m.fl. 

 

Industriens Uddannelser har i de seneste år haft fokus på en højere grad af 

kvalificering af udviklingsaktiviteter inden for AMU. Dette er dels sket igennem 

en intern kvalitetsproces, som inddrager kursusudviklere, -udbydere og 

slutbrugere. Dels benytter Industriens Uddannelser i højere grad AMU-analyser 

og eksterne analyser til grund for udviklingen af AMU-udviklingsaktiviteter. 

 

                                                
5 Politiken, 10. juni 2016: ”Danmark mangler folk, der kan lave robotter”. 
6 Foretaget af ”Produktion i Danmark”, et samarbejde mellem Force Technology og 
Styrelsen for Forskning og Innovation. 
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2.3 Fortsat styrkelse af amukurs.dk som et redskab til 

uddannelsesvalg og efteruddannelse 

Portalen amukurs.dk udvides fortsat til gavn for brugerne.  

 

Flere efteruddannelsesudvalg tilkobles. Senest er Byggeriets Uddannelser og 

Mejeriets og Jordbrugets uddannelser gået med i samarbejdet[1]. Det medfører, 

at brugere nu har en lettilgængelig og branchespecifik adgang til op mod 80% af 

de AMU-kurser, der i dag udbydes[2]. 

 

En række funktioner er blevet forbedret. I 2015 kom eksempelvis en styrket 

version af ”Min Profil” til privatpersoner. Værktøjet giver den enkelte overblik 

over uddannelsesmulighederne i AMU systemet i forhold til egen 

kompetenceprofil. Min Profil havde i juni 2016 ca. 6.000 brugere.   

 

Portalen udvides ligeledes med nye funktioner. Eksempelvis er mulighederne 

inden for de, op til 6 ugers, jobrettede uddannelsespakker blevet synliggjort. 

Ligeledes er deltagertilfredshed fra Viskvalitet implementeret, således at 

kvalitetsscoren på de enkelte kurser på de enkelte skoler fremgår. 

 

Portalen som helhed oplever en stigende interesse. Således har amukurs.dk i 

første halvår 2016 haft 134.000 besøg. I hele 2015 havde portalen i alt 256.000 

besøg. Det er forventningen, at interessen fortsat vil stige i takt med, at 

portalens funktioner og samarbejdskredsen udvides. 

 

Amukurs.dk leverer et væsentligt bidrag til kendskabet til AMU. Industriens 

Uddannelser har igennem de seneste år prioriteret den løbende udvidelse af 

amukurs.dk, da det er vurderingen, at portalen leverer et væsentlig bidrag til, at 

udbuddet af AMU-kurser bliver mere synligt for målgruppen. Indsatsen er vigtig, 

da der er flere indikationer på, at udbuddet af AMU-kurser kan virke 

uoverskueligt for virksomheder og medarbejdere. Således viser EVA’s seneste 

undersøgelse af virksomhedernes brug af AMU fra 2015, at 35% af de adspurgte 

virksomheder finder det vanskeligt at få overblik over, hvilke 

                                                
[1] Efteruddannelsesudvalg på amukurs.dk: Industriens Uddannelser, Træets 
Efteruddannelser, Transporterhvervets Uddannelser, Efteruddannelsesudvalget for Handel, 
Administration, Kommunikation og Ledelse, Byggeriets Uddannelser samt Mejeriets og 
Jordbrugets Uddannelser. 
[2] Efteruddannelsesudvalgene, der er repræsenteret på amukurs.dk, har i alt 2827 AMU-
kurser tilknyttet deres fag. Dette udgør 78,1% af de i alt 3619 AMU-kurser, der findes i 
Danmark. Talgrundlag august 2016. Kilde: Uddannelsesadministration.dk. 
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arbejdsmarkedsuddannelser der er relevante for virksomhedens 

medarbejdere[3]. 
 
2.4 AMU som værktøj til at få flygtninge i beskæftigelse 

Industriens Uddannelser prioriterer indsatsen med at afdække mulighederne for 

AMU uddannelsesforløb for flygtninge. Opkvalificering af flygtninge kan bidrage 

til, at der sikres den fornødne tilgang af uddannede medarbejdere til industrien.  

 

Der er brug for, at også denne rekrutteringsvej kommer til at fungere, hvis 

industrien i de kommende år skal have dækket sine kompetencebehov. 

 

På den baggrund vil Industriens Uddannelser gerne igangsætte en analyse, som 

skal afklare, hvilke AMU-branchepakker, der er særligt velegnede for flygtninge.  

Projektet understøtter og bidrager til de tiltag, som Ministeriet for Børn, 

Undervisning og Ligestilling har iværksat i forbindelse med midler til at 

understøtte den lokale beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere. 

 
 

 Analysebehov på industriens område  
 

3.1 Analyser i regi af Metalindustriens Uddannelsesudvalg 

Udvalget har i år ikke identificeret behov for analyseansøgninger. 

 
3.2 Analyser i regi af Industriens Fællesudvalg 

Industriens Fællesudvalg har identificeret behov for at ansøge om fire analyser:  

 

3.2.1 Analyse af udviklingsbehov – og tendenser for 

produktionsmedarbejdere i forhold til sundhedsfremme og 

robusthed i arbejdslivet og deraf afledte behov for 

kompetenceløft  

Projektets mål er at beskrive væsentlige udviklingstendenser i forhold til 

produktionsmedarbejderes sundhedsfremme og robusthed i arbejdslivet samt 

afdække, hvilke nye kompetencebehov disse udviklingstendenser medfører for 

målgruppen. Endvidere er det projektets mål at afdække behov for at udvikle 

eller revidere AMU mål og kursusstrukturer under KB 2752: ”Arbejdets 

organisering ved produktion i industrien”, således at de identificerede behov for 

                                                
[3] Danmarks Evalueringsinstitut (2015), ”Virksomhederne og AMU – belyst gennem 
surveys i 2007, 2011 og 2015”, side 52 
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kompetenceudvikling i forhold til sundhedsfremme og robusthed i arbejdslivet 

dækkes.  

 

Analysen gennemføres i et samarbejde mellem IF sekretariatet og ekstern 

konsulent.  

 

3.2.2 Analyse af udviklingsbehov inden for digitalisering i industrien 

og heraf afledte kompetencebehov 

Projektets mål er at beskrive væsentlige udviklingstendenser i forhold til 

digitalisering i industrien samt afdække, hvilke nye kompetencebehov disse 

udviklingstendenser medfører for målgruppen. Endvidere er det projektets mål 

at afdække behov for at udvikle eller revidere AMU mål og kursusstrukturer 

under KB 2752: ”Arbejdets organisering ved produktion i industrien”, således at 

de identificerede behov for kompetenceudvikling i forhold til digitalisering 

dækkes.  

 

Analysen gennemføres i et samarbejde mellem IF sekretariatet og ekstern 

konsulent.  

 

3.2.3 Analyse af udviklingstendenser i procesindustrien og deraf 

afledte behov for horisontale og vertikale kompetenceløft 

Projektets mål er at beskrive væsentlige udviklingstendenser i forhold til 

materialer og produktionsteknologi inden for procesindustriens hovedområder 

samt afdække, hvilke nye kompetencebehov disse udviklingstendenser medfører 

for produktionsmedarbejdere i procesindustrien. Det er et særskilt mål i 

projektet at afdække potentielle nye brancher inden for procesindustrien og 

deres kompetencebehov. Sluttelig er det projektets mål at afdække behovene 

for at udvikle eller revidere AMU mål og kursusstrukturer inden for FKB 2229, 

2784 og 2786, således at de identificerede behov for vertikal og horisontal 

kompetenceudvikling dækkes. 

 

Analysen gennemføres i et samarbejde mellem IF sekretariatet og ekstern 

konsulent.  

 

3.2.4 AMU som værktøj til at få flygtninge og indvandrere i 

beskæftigelse 

Projektet har til formål udvikle lokale AMU-branchepakker målrettet flygtninge 

og indvandrere. AMU-branchepakkerne vil blive udarbejdet i samarbejde med 
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udvalgte AMU-udbudsskoler og lokale virksomheder, ligesom fagpersoner med 

kendskab til målgruppen, herunder jobcentre og sprogskoler, vil blive involveret 

i at igangsætte forløbene. Projektet vil endvidere afdække behovet for at 

videreudvikle eksisterende eller udvikle nye AMU-branchepakker inden for 

udvalgte dele af industrien samt afdække behovet for at udvikle nye AMU-

kurser, hvis pakkerne ikke fuldt ud kan udvikles inden for eksisterende AMU-

kurser.  

 

Analysen gennemføres i et samarbejde mellem IF sekretariatet og ekstern 

konsulent.  

 

 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for Industriens 
Fællesudvalgs brancheområder 

 
Industriens Fællesudvalg (IF) forventer, at den samlede aktivitet på udvalgets 

AMU-kurser vil være stigende i 2017 sammenlignet med 2016. 

 

4.1.1 Arbejdets organisering ved produktion i industrien (FKB 2752) 

Arbejdets organisering på de danske industrivirksomheder er i rivende udvikling 

som følge af både den teknologiske og den demografiske udvikling. Udvalget 

forventer, at der er behov for at igangsætte udvikling af AMU-kurser som følge 

af dette. Herudover ønsker udvalget at igangsætte analyser i forhold til begge 

udviklingstendenser.  

 

I forhold til den teknologiske udvikling er der flere industrivirksomheder, som er 

i gang med at omstille til digital produktion, hvori der indgår flere 

produktionsflow og mere digital sammenkobling af produktionsudstyr end 

tidligere. Dette forventes at stille nye krav til operatørernes kompetencer og 

udvalget ønsker at undersøge dette i projektet ”Analyse af udviklingsbehov 

inden for digitalisering i industrien og deraf afledte behov”.  

 

I forhold til den demografiske udvikling oplever udvalget, at den stigende 

pensionsalder for mange grupper, stiller stigende krav til, at den enkelte 

medarbejder kan tage ansvar for sit eget helbred og opnå robusthed. Samtidig 

hermed sker der store og hurtige omstillinger i mange industrivirksomheder i 

dag, hvilket også stiller øgede krav til at medarbejdernes sundhed, robusthed og 

selvansvarlighed i forhold til helbred i form af sundhed, stressniveau, relationer 

til kollegaer, indlæring af nye arbejdsgange m.m. Udvalget ønsker at undersøge 
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dette i projektet ”Analyse af udviklingsbehov – og tendenser for 

produktionsmedarbejdere i forhold til sundhedsfremme og robusthed i 

arbejdslivet og deraf afledte behov for kompetenceløft”. 

 

Udvalget er i gang med at gennemføre en analyse af, hvorvidt at målene under 

”FKB 2752 arbejdets organisering ved produktion i industrien” i tilstrækkelig 

grad uddannelsesdækker de udviklingstendenser inden for teamorganisering 

som er sket i de seneste 10 år. De foreløbige resultater peger på, at der er 

behov for at revidere og nyudvikle AMU-kurser inden for teamorganisering og 

derfor søges der om udviklingsmidler til dette. 

 

Udvalget har igennem det seneste år gennemført en større 

markedsføringsindsats i forhold til leankørekortet. Den øgede brug af lean-

uddannelse på virksomhederne forventes at afføde behov for nye lean-kurser, 

hvorfor der ansøges om udviklingsmidler hertil.  

 

Uddannelsesaktiviteten forventes at være stigende i det kommende år.  

 

4.1.2 Elektronikindustri (FKB 2233 og FKB 2234) 

Den danske elektronikindustri er ligesom andre industrier i Danmark i gang mod 

en udvikling mod mere brug af industrirobotter og automatisering. Dette stiller 

nye krav til medarbejdernes kompetencer. Elektronikindustrien konkurrerer i høj 

grad på kvalitet og hurtige leveringer. Dette stiller nye krav til både faglærte og 

ufaglærte elektronikoperatører. Der er brug for meget kompetente og fleksible 

medarbejdere, der på et højt fagligt niveau kan varetage mange forskellige 

funktioner i en elektronikproduktion. Udvalget er i gang med at 

uddannelsesdække disse behov.  

 

Udvalget har igennem den seneste periode revideret FKB’en og tilhørende AMU 

mål. Udviklingen af de nye kurser og det didaktiske arbejde medfører, at der er 

behov for at søge midler til læreruddannelse.  

 

Uddannelsesaktiviteten forventes at være stigende i det kommende år. 

 

4.1.3 Forsyning (FKB 2686) 

Forsyningsbranchen er i stigende omfang begyndt at benytte AMU-uddannelser 

til opkvalificering af deres operatører kombineret med brugen af 

erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør. Dette forventes at give nye 
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uddannelsesbehov i forhold til de forskellige faglige specialer. Udvalget søger om 

udviklingsmidler for at udvikle kurser med tilhørende undervisningsmateriale i 

forhold til montage af kabler onshore og offshore. 

 

Uddannelsesaktiviteten forventes at være stigende i det kommende år. 

 

4.1.4 Metalindustriel bearbejdning, måleteknik og robot (FKB 2230, FKB 

2787, FKB 2228 og FKB 2750) 

Metalindustriens virksomheder arbejder i disse år med at produktionsoptimere 

igennem automatisering, digitalisering og implementering af ny robotteknologi. 

Produktions-medarbejderens evne til både at forstå robotteknologiens eller 

automatiserede anlægs potentiale og begrænsninger spiller i den sammenhæng 

en stigende rolle.  

 

Udvalget vurderer, at disse udviklings giver behov for revision af 

undervisningsmaterialet inden for de meste efterspurgte og grundlæggende 

robotkurser. Dette udviklingsarbejde har udvalget sat i gang. Derudover ansøger 

udvalget om midler til udvikling af nyt AMU kursus inden for digital 

metalindustriel produktion, da dette forventes at blive et nyt uddannelsesfokus 

blandt metalindustriens virksomheder.  

 

Inden for pladebearbejdning er der en stigende efterspørgsel på kurser i mere 

avanceret pladebearbejdning, herunder med flere aksler eller med 

lasersvejsning. Udvalget er i gang med at udvikle AMU-kurser, som kan 

uddannelsesdække disse udviklingstendenser.  

 

Områdets CNC-kurser indgår på positivlister både som pakker og som enkelt-

kurser. Der efterspørges i den forbindelse ensartet undervisningsmateriale af høj 

kvalitet på tværs af de udbydende skoler. Udvalget er i gang med at få revideret 

undervisningsmateriale inden for CNC-området.  

 

Uddannelsesaktiviteten forventes at være stigende i det kommende år.  
 
4.1.5 Montageområdet (FKB 2751 og FKB 2754) 

I 2015 afsluttes ”Analyse af operatørprofiler og udvikling af 

uddannelsesstrukturer for operatører beskæftiget i helt eller delvist 

automatiserede montage produktioner”. Analysen dokumenterer, at der er en 

sker en stigende automatisering i linjeproduktioner inden for montageområdet i 
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Danmark. I disse helt eller delvist automatiserede montageproduktioner skal 

operatører i stigende grad overskue hele produktionslinjer, kende betydningen 

af samt medvirke ved dataopsamling og samtidig kunne forholde sig til årsager 

til driftsforstyrrelser. Det stiller krav til flere kompetencer inden for 

grundlæggende automatik, robotstyring, strøm (analog- og digitalteknik), 

pneumatik, hydraulik, styring og regulering, PLC, følere, motorer, akuratorer 

m.m. På baggrund af rapportens resultater er udvalget gået i gang med at 

udvikle nyt AMU-kursus i introduktion til PLC for montage-medarbejdere.  

 

Udvalget har fået tilføje TAK’en ”vindmølleproduktion” til FKB 2754 Montage af 

lettere industriprodukter. Derudover er der udviklet tre nye AMU kurser til denne 

TAK.  

 

Uddannelsesaktiviteten forventes at være stigende i det kommende år.  

 

4.1.6 Overfladebehandling (FKB 2755) 

Udvalget er i gang med at revidere fire eksisterende AMU kurser inden for 

overfladebehandling af komponenter. Dette for at tilpasse kurserne til den 

aktuelle efterspørgsel efter kortere og mere intensive kurser. Revisionen skal 

også sikre, at AMU kurserne i højere grad kan give merit ind i 

erhvervsuddannelsen til overfladebehandler.  

 

Uddannelsesaktiviteten forventes uændret i det kommende år.  

 

4.1.7 Plastområdet (FKB 2756 og FKB 2757) 

Inden for 2756 Fremstilling af produkter i plast er den tekniske kompleksitet af 

virksomhedernes maskiner og produktionsudstyr stigende. Det indebærer en 

stigende automatiseringsgrad og specialisering af såvel forarbejdningsanlæg 

som hjælpe- og periferiudstyr. Udvalget søger på den baggrund om midler til 

udvikling af AMU-kurser inden for digitalisering og automation i plastproduktion. 

 

Udover den stigende automatisering i plastindustrien bliver traditionelle 

produktionsformer som fx ekstrudering, støbning og termoformning i stigende 

grad suppleret med nye processer såsom additiv fremstilling (3D-print), og 

anvendelse af nye materialer (fx bio-plast, avancerede kompositter). Der er 

også et højt fokus på at optimere produktions- og enhedsomkostninger og en 

tendens til, at den tekniske support i produktionsenhederne falder.  
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Der arbejdes fortsat med at udvikle og tilpasse kurserne til en digital produktion 

og undervisningsplatform, hvilket afføder behov for udvikling af digitale 

undervisningsmaterialer, så disse i større udstrækning er selvinstruerende og 

anvendelige i såkaldt åbne læringsmiljøer.  

 

Uddannelsesaktiviteten forventes at være uændret i det kommende år.  

 

4.1.8 Post (FKB 2251) 

Uddannelsesaktiviteten forventes at være faldende i det kommende år. 

 

4.1.9 Procesindustri (FKB 2229, FKB 2784 og FKB 2786) 

Den tekniske kompleksitet af virksomhedernes procesanlæg er stigende, 

herunder øget anvendelse af robotter, avancerede SRO-systemer og øgede krav 

om optimering og fleksibel anvendelse af virksomhedernes procesanlæg. Det 

stiller øgede krav til ufaglærte eller faglærte procesoperatører. Udvalget ønsker 

at igangsætte en analyse, som dels skal afdække udviklingstendenser inden for 

eksisterende procesbrancher på tværs af udvalgets tre FKB’er. Analysen skal 

også undersøge kompetencebehovet hos nye brancheområder, som f.eks. 

spildevandsvirksomhederne, som inden for de seneste par år har udvist 

interesse for procesområdets kurser.  

 

Kravene til operatørernes kompetence- og uddannelsesniveau er fortsat 

stigende, og procesindustriens fremtid i Danmark er afhængig af veluddannet 

arbejdskraft. Gennemsnitsalderen for operatører i procesindustrien er høj. 

Denne udvikling forventes at kunne afføde behov for udvikling af nye AMU-

kurser, da der i de kommende år skal rekrutteres nye medarbejdere til området.  

 

Udvalget forventer en øget efterspørgsel på udvikling af AMU-mål inden for 

medicialområdet som følge af igangsættelse af et nyt speciale inden for 

procesoperatøruddannelsne, som er i gang med at blive udviklet og godkendt.  

 

Inden for fødevareområdet sker en rivende teknologisk udvikling og udvalget 

forventer, at der bliver behov for udvikling af nye AMU-kurser til området som 

følge heraf. 

 

Uddannelsesaktiviteten forventes at være stigende i det kommende år. 
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4.1.10 Betjening af travers, kran og riggerudstyr (FKB 2749) 

Udvalget er i gang med at afklare behovet for en revision af en eller flere af 

FKB’ens kernemål.  

 

Uddannelsesaktiviteten forventes at være uændret i det kommende år. 



Til indholdsfortegnelsen
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Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2017  
Redegørelsen er koordineret med referencegrupperne, de faglige udvalg på det merkantile område, 
samt ledelse, det statslige område og medie & kommunikation. 

Sammenfatning med konklusion 
HAKL har i sin ansøgning for 2017 fokus på udviklingsopgaver inden for emnet uddannelsesstruktu-
rer og branchepakker til jobprofiler og faglært niveau, samt udviklingsopgaver og analyser inden for 
digitalisering, herunder digitale før-test og afprøvning. Det er udviklingsopgaver og analyser, der 
ligger inden for de 2 udmeldte temaer for dette års pulje, og emner, som HAKL har beskæftiget sig 
med på de seneste års UUL-bevillinger og i sine TUP2014- og TUP2015-projekter. 

Derudover er der fokus på opdatering af kurser og undervisningsmaterialer inden for det statslige 
område samt forslag til en ny FKB inden for det militært rettede jobområde på baggrund af en ana-
lyserapport, HAKL har fået udarbejdet i 2015. 

Der ansøges endvidere om brancheanalyser og analyser, der evt. kan føre til nye uddannelses-
strukturer og branchepakker til jobprofiler og faglært niveau.  

For så vidt angår behovsredegørelsen for 2017, forventer HAKL en uændret aktivitet i 2017 i forhold 
til 2016. Se begrundelsen herfor under dette afsnit sidst i redegørelsen. 

Udviklingsopgaver og analyser om uddannelsesstrukturer og branchepakker til jobprofiler 
og faglært niveau  

HAKL har allerede udviklet og igangsat udviklingsopgaver, der relaterer sig til at blive faglært. 

Der er fx på bevillingen 2015 igangsat udvikling af digitale kursusmaterialer til AMU-kursuspakken 
Fra ufaglært til faglært i detailbranchen for at gøre det mere attraktivt og fleksibelt for kursisterne.  

I en overgangsperiode på op til 6 år vil der desuden være en række GVU-planer, hvor retten til at 
opnå faglært status via GVU-planen består. HAKL er derfor også i gang med at udvikle en AMU-
kursuspakke til ufaglærte med GVU-planer inden for kontorområdet. Kursuspakken udvikles efter 
samme model som kursuspakken til detailbranchen. 

HAKL fik sidste år bl.a. også udarbejdet analyserapporten Afdækning og udvikling af AMU-forløb til 
brug for GVU målrettet handelsuddannelsen. Baggrunden for analysen var, at der i handelsbran-
chen med ca. 150.000 medarbejdere, er ca. 46 % faglærte, mens 27 % er ufaglærte. Blandt de 46 
%, der er faglærte er en større del faglærte inden for andre områder end handelsuddannelsen. 
HAKL vurderede derfor, at behovet for at kunne opnå faglært status inden for handelsuddannelsen 
kunne være stigende i forhold til de stigende kompetencekrav. 

De tidligere GVU-planer har i høj grad benyttet specialefag til at sikre den voksnes opkvalificering, 
men da specialefag er udviklet til elevuddannelsen og målgruppen derfor er til unge, som typisk ikke 
har den store erhvervserfaring, ønskede HAKL at afdække behovet for og efterfølgende evt. at ud-
vikle AMU-forløb til brug for gennemførelse af opkvalificeringsforløb/GVU-planer målrettet Handels-
uddannelsens 3 specialer.  

Projektet anbefalede, at hver opkvalificeringspakke/struktur indeholdt en ny arbejdsmarkedsuddan-
nelse med en varighed på 4 uger, der ækvivalerer de bundne specialefag i de tre specialer, da disse 
kernekompetencer ikke kan dækkes af det aktuelle udbud af AMU. På den baggrund ansøger HAKL 
om at udvikle 3 kurser til FKB Handel og logistik, der ækvivalerer de bundne specialefag i de tre 
specialer inden for Handelsuddannelsen: 

Salg for handelsmedarbejdere (foreløbig titel) 

Til indholdsfortegnelsen
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Indkøb for handelsmedarbejdere (foreløbig titel) 
Logistik for handelsmedarbejdere (foreløbig titel) 
 
Den valgfrie del af specialefagene vurderes at kunne dækkes inden for det aktuelle udbud af AMU-
kurser.  
 
I forhold til uddannelsesstrukturer og branchepakker kan der stadig vise sig et behov på et senere 
tidspunkt for opfølgning i forhold til erhvervsuddannelsesreformen og EUV via AMU. 
 
Branche- og målgruppeanalyser 
Branche- og målgruppeanalyserne er bl.a. aktualiseret af den faldende kursusaktivitet og behovet 
for at se nærmere på, om der er kursuspakker til jobprofiler, hvor AMU vurderes relevant. 
 
Undersøgelse inden for FKB Instruktion og administrative funktioner i træning og sport til afklaring af 
branchens indstilling til, hvilke jobfunktioner der i AMU-regi bør satses på 
FKB Instruktion og administrative funktioner i træning og sport blev udviklet i forlængelse af udvik-
lingen af erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør 2008 for at imødese de ufaglærte og faglærte 
fitnessinstruktørers og andre relevante medarbejdernes kompetenceudviklingsbehov i sportsbran-
chen. Til FKB’en blev der udviklet 13 kernemål og FKB’en og kurserne blev godkendt til udbud den 
11. januar 2013.  
Aktiviteten på kurserne har været begrænset og 3 af kurserne vil i 2016 bortfalde pga. 3-årsreglen. 
Skolerne har haft bedre succes med at udbyde kurser fx inden for salg og kundeservice, som har 
været tilknyttet FKB fra andre kompetenceområder. Det tyder derfor på, at der er behov for at se 
nærmere på hvad den lave aktivitet kan skyldes og om der kan afdækkes mønstre i forhold til bran-
chens præferencer til efteruddannelse og virksomhedernes størrelse, arbejdets organisering, kultur 
omkring deltagelse i efteruddannelse, krav til større fleksibilitet i afholdelsesformen m.m. 
 
Brancheanalyse inden for FKB Produktion af kommunikations- og medieprodukter af årsager til akti-
vitetsnedgang, målgruppen og dens fremtidige kompetenceudviklingsbehov 
Inden for FKB Produktion af kommunikations- og medieprodukter, der erstatter FKB Produktion af 
trykt og digital kommunikation og FKB Foto, film-, tv- og redaktionel produktion, er kursusaktiviteten 
fra 2014 til 2015 faldet markant. Kursusaktiviteten udgør i 2015 således kun 44 % af aktiviteten i 
2014 uden at der kan gives en entydig forklaring på aktivitetsfaldet.  
Samtidig er grafisk teknikeruddannelsen efter erhvervsuddannelsesreformen blevet revideret, og 
specialefagene på mediegrafiker-uddannelsen skal i 2. halvår 2016 revideres med henblik på at nye 
kan udbydes fra januar 2017. 
En lang række AMU-mål er netop udviklet, så de ækvivalerer specialefagene på de 2 uddannelser, 
men spørgsmålet er, om der fortsat er behov for at de alle skal fortsætte i en revideret form frem-
over.  
Disse forhold gør tilsammen, at der er derfor behov for at få analyseret kompetenceudviklings- og 
kursusbehovet i branchen nærmere, herunder indhold, volumen, strukturer/forløb, samt organise-
ring/tilrettelæggelse, udbud og formidling. 
 
Analyse/statistisk opgørelse inden for FKB Administration, Viden- og forretningsservice, Turist & 
rejse, speditionsdelen i FKB Handel og logistik, Administrative funktioner i HR, samt IKT-
administration: 
Der er et behov for at få nærmere afdækket gruppen af ufaglærte inden for det administrative områ-
de. Det hænger sammen med, at HAKLs referencegruppe, Det faglige Udvalg for Kontoruddannel-
ser igangsætter en drøftelse af, hvordan man fremadrettet skal håndtere ufaglærte inden for admi-
nistrative område, som måske ikke har mulighed for at blive opkvalificeret til faglært niveau på grund 
af det nye krav om eux niveau. Det nye eux krav får betydning for ufaglærte administrative medar-
bejderes behov for kompetenceudvikling, og det vil derfor være relevant at få udarbejdet en analy-
se/statistisk opgørelse af denne gruppe af ufaglærte inden for det administrative område med hen-
blik på en vurdering af efteruddannelsesbehovet. Analysen bør gå på tværs af de nævnte FKB-
områder og ikke kun være afgrænset til målgruppen for FKB Administration. 
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Kortlægning af jobprofiler beskæftiget med e-handel  
Formålet med analysen er at kortlægge hvilke jobprofiler inden for detailhandlen og b2b-handel, der 
er beskæftiget med e-handel og kortlægning af jobfunktionerne, herunder blandt andet planlægning 
og udvikling af e-handelskoncepter og praktiske løsninger, teknologi, etablering og drift af websalg, 
webkommunikation, salgsoptimering, online markedsføring mv. 
Formålet med analysen er at få forslag til kompetenceudviklings- og kursusbehov, herunder behovet 
for kursusstrukturer, afholdelsesformer og markedsføring på baggrund af de jobprofiler og tenden-
ser på området, der tegner sig for virksomhederne. Analysen vil således danne baggrund for udvik-
lingsaktiviteter inden for e-handel i detailhandelsbranchen og b2b-handelsbranchen, herunder FKB 
Detailhandel og FKB Handel og logistik. 
Endelig er formålet med analysen at øge aktiviteten på FKB Detailhandel og FKB Handel og logistik 
gennem en større viden om de fremtidige kompetenceudviklingsbehov inden for e-handel. 
Nye tal viser, at der er sket en vækst i danskernes samlede e-handel på 20 procent fra 2015 til 
2016. Over halvdelen af danskernes e-handel går til rejser, men det næstmest populære produkt er 
varekøb, hvor særligt dagligvarehandel er vokset markant.  
Væksten i handel med madvarer skubber sig i disse år markant. Onlinehandel med mobiltelefonen 
er også i kraftig vækst og udgør nu 45 procent af alle handler på nettet. Stigningen i e-
handelsaktiviteten understreger behovet for en kortlægning af jobprofiler beskæftiget med e-handel. 
 
Udviklingsopgaver i forhold til branchepakker målrettet tosprogede 
HAKL har netop vedtaget at igangsætte en proces med afdækning og sammensætning og evt. ny-
udvikling af kurser til brancherettede AMU-pakker til F/I og evt. udvikling af målrettet undervis-
ningsmateriale i tilknytning hertil, med inddragelse af udbyderne og referencegrupper, de faglige 
udvalg m.fl. 
 
Sammensætningen og udviklingen af kurser til branchepakkerne samt udvikling af evt. undervis-
ningsmateriale vil ske i samarbejde med de godkendte AMU-udbydere for at understøtte sandsyn-
ligheden for, at pakkerne bliver udbudt, og eksisterende strukturer og forløb, herunder forløb på de 
regionale og den nationale positivliste for ledige, medtænkes.  
 
Det vurderes, at udviklingsopgaven kan ske gennem den tildelte bevilling på 174.800 kr. ved brev af 
17. juni 2016, hvorfor der ikke søges om udviklingsopgaver i relation hertil på UUL 2017. 
 
Digitalisering, herunder digitale test og afprøvning i AMU 
HAKL arbejder gennem sine forskellige projekter og bevillinger med udvikling af digitale kursusma-
terialer og måling af kursisternes videnstilvækst gennem digitale start- og slut-test og effektmålings-
test 3 måneder senere ved brug af ministeriets effektmålingsværktøj VisEffekt.dk.  
 
Projektet Digitale test i AMU er netop afsluttet og de udviklede digitale test er ved at blive afprøvet 
gennem TUP2014-projektet. Der er udarbejdet dels en afrapportering om digitale test i AMU og en 
gør-det-selv guide til undervisere, der fremover skal udarbejde digitale test. E-videnscenter har væ-
ret projektleder og undervisere fra 13 forskellige skoler har udviklet digitale test til i alt 47 AMU-
kurser. Derforuden har Viart.dk og STIL afholdt et seminar om indlæggelse af test i VisEffekt.dk. 
Viart.dk har efterfølgende lagt testene ind på VisEffekt.dk og underviser nye lærere under HAKLs 
TUP2015-projekt, tillægspuljen 2015 og 2016 i udvikling af digitale test.  
 
HAKL ønsker at fortsætte udviklingsarbejdet med digitale test, således at det også er muligt at bru-
ge testen til en realkompetencevurdering, dvs. en før-test. Derfor ansøges der om et pilotprojekt 
”ADAPTIVE AMU”, der tager udgangspunkt i, hvordan den digitale slut-test og det digitale materiale 
kan tilpasses til den enkelte kursists behov alt efter hvad før-testen viser, at kursisten allerede kan, 
og hvad vedkommende mangler for at kunne få udstedt et kursusbevis.  
 
Det er et vigtigt led i at kunne imødekomme efterspørgslen efter digitale kurser, at en hel branches 
AMU-kurser kan udbydes digitalt. Konkret mangler der stadig inden for FKB Handel og logistik digi-
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tale UV-materialer til følgende 8 AMU-mål førend der er udviklet digitale undervisningsmaterialer til 
alle 17 kernemål, og som HAKL hermed ansøger om at udvikle:  
 
40431 Udvidet værdistrømsanalyse i B2B-handel  
40976 Logistikopgaver ved internationalt samarbejde  
46685 Rådgiverrollen indenfor B2B-handel  
47188 Logistikplanlægning  
47190 Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet  
47193 Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden  
47194 Styring af logistikopgaver med 3. part  
47197 Konceptanvendelse i handelsvirksomheden 
 
 
Øvrige tendenser og udviklingsbehov 
FKB Instruktion og administrative funktioner i træning og sport 
Revision af FKB 2253 Instruktion og administrative funktioner i træning og sport, når analysen, der 
ansøges om, er afsluttet. FKB Instruktion og adm. funktioner i træning og sport har ikke været revi-
deret siden den blev godkendt 11. januar 2013. 
 
FKB Viden- og forretningsservice 
AMU-mål, der ækvivalerer det uddannelsesspecifikke fag inden for eventkoordinator, med henblik 
på, at voksne med nogen erhvervserfaring og elever, der har valgt forkert, og som derfor der mang-
ler (noget af) det uddannelsesspecifikke fag, kan tage faget hurtigt og fleksibelt via AMU. 
 
FKB Detailhandel 
Udvikling af digitalt undervisningsmateriale til AMU-målet 47635 Salg og varer, der indgår i AMU-
forløbet Fra ufaglært til faglært i detailhandlen, så hele forløbet, der består af 4 AMU-kurser i alt, kan 
gennemføres digitalt. Pt. er der ved at blive udviklet digitalt materiale til de 3 øvrige kurser i forløbet. 
Da AMU-målet har en varighed af 15 dage, er det materiale, der skal udvikles til målet meget mere 
omfangsrigt end materiale til et kursusmål på typisk 2 dage. HAKL søger derfor om dispensation fra 
grundtaksten, således at materialet kan blive udviklet i foråret 2017.    
 
FKB 2676 Praktisk Kirketjeneste 
43747 Manuel betjening af kirkens tekniske installationer 
Det nuværende kursus er godkendt i 2005. Der er behov for at revidere det i forhold til den teknolo-
giske udvikling og det stigende fokus på miljøspørgsmål i kirken. 
 
UV-materialer 
43747 Revision af materialet til Manuel betjening af kirkens tekniske installationer, når det revidere-
de mål er godkendt 
45499 Revision af materialet til Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar  
47492 Revision af materialet til Periodisk rengøring 
Der er udarbejdet kompendier til uddannelserne, men der mangler inspiration til, hvordan der kan 
arbejdes med de faglige emner i undervisningen, herunder udarbejdelse af cases og øvelser målret-
tet kirkefunktionærer.  
 
FKB Praktisk myndighedsudøvelse 
UV-materialer til følgende kurser, når de er godkendt. Kurserne er i øjeblikket under revidering: 
43762 Vilkår og rammer for myndighedsrollen (arbejdstitel) 
40622 Borgervendt formidling i myndighedsudøvelse (arbejdstitel) 
43783 Observation og dokumentation til myndighedsbrug (arbejdstitel) 
43761 Myndighedsudøvelse – håndtering af sårbare og stærke grupper (arbejdstitel)  
 
43762 ”Vilkår og rammer for myndighedsrollen” (arbejdstitel)  
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I lyset af ændrede jobkrav, herunder øgede krav til en rådgivende og servicerende tilgang samt 
målgruppernes (borgernes) sammensætning. Medarbejdere inden for jobområdet skal kunne leve til 
op til regler, retningslinjer og procedurer, der er gældende inden for de forskellige myndighedsom-
råder. På den baggrund er der behov for et nyt undervisningsmateriale. I forbindelse med udvik-
lingsarbejdet vil der blive taget stilling til, om materialet skal udvikles digitalt. 
 
40622 ”Borgervendt formidling i myndighedsudøvelse” (arbejdstitel) – uddannelsen (40622) er un-
der revidering, idet målformuleringen er formuleret i forhold til en politikontekst. Der er fortsat behov 
for en uddannelse, der har fokus på den udadvendte og borgervendte kommunikation.  Medarbejde-
re inden for jobområdet skal kunne kommunikere professionelt – i skrift og tale – med mange for-
skellige typer af virksomheder og borgere både i forbindelse med formidling og oplysningsvirksom-
hed samt ved dokumentation af hændelsesforløb. På den baggrund er der behov for et nyt under-
visningsmateriale. I forbindelse med udviklingsarbejdet vil der blive taget stilling til, om materialet 
skal udvikles som digitalt. 
 
43783 ”Observation og dokumentation til myndighedsbrug” (arbejdstitel) –  
uddannelsen (43783) er under revidering. Den nuværende uddannelse har en observerende tilgang 
og understøtter ikke i tilstrækkelig grad behovet for kompetencer i at anvende den rette kommunika-
tionsform og interviewteknik i forbindelse med afdækning af et hændelsesforløb ved praktisk myn-
dighedsudøvelse.  På den baggrund er der behov for et nyt undervisningsmateriale. I forbindelse 
med udviklingsarbejdet vil der blive taget stilling til, om materialet skal udvikles som digitalt. 
 
43761 ”Myndighedsudøvelse – håndtering af sårbare og stærke grupper” (arbejdstitel) – uddannel-
sen (43761) er under revidering. Medarbejdere inden for jobområdet arbejder i forhold mange for-
skellige grupper, herunder i stigende omfang borgere med særlige adfærdsmønstre (psykisk syge, 
misbrugere, traumatiserede, stærke grupperinger (fx bander) mv). På den baggrund er der behov 
for et nyt undervisningsmateriale. I forbindelse med udviklingsarbejdet vil der blive taget stilling til, 
om materialet skal udvikles som digitalt. 
 
Ny FKB til det militære jobområde 
Der ansøges om midler til udvikling af en FKB målrettet det militære jobområde. Ansøgningen er 
begrundet i resultaterne af den i 2015 gennemførte analyse af det militært rettede jobområde med 
henblik på afdækning af behovet for en FKB udført af ERA – Erhvervspædagogisk Rådgivning. Ana-
lysen er afleveret til ministeriet i forbindelse med HAKLs afregning af den ordinære bevilling 2014. 
Analysen omfatter ikke jobfunktioner med et operativt militært indhold som fx våbenbrug og delta-
gelse i kamphandlinger eller jobfunktioner med et civilt indhold svarende til almindelige civile jobs 
eller jobfunktioner.  
Analysen konkluderer, at ”der er et tydeligt behov for en fælles kompetencebeskrivelse for det mili-
tært rettede jobområde” (s.15, nederst), samt ”at konstabler og sergenter som AMU-målgruppe har 
uddannelsesbehov inden for de militært rettede jobfunktioners område, som de ikke kan få opfyldt i 
AMU i dag” (s.10). 
I rapporten afgrænses det militært rettede jobområde (s.12), og der er en opsamling af konklusio-
nerne (s.15). Den faglige kerne afgrænses af den militære kontekst, der former jobfunktionerne og 
uddannelsesbehovene (s.12). Analysearbejdet skitserer nogle mulige relevante TAK’er (s.13-14), 
men identificering af TAK’er har ikke været analysens genstandsfelt. En nærmere beskrivelse af 
jobområdet, TAK’er og skitsering af kernemål vil ske i forbindelse med det ansøgte udviklingsarbej-
de. Der vil blive nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Forsvarsministeriet og Værnfælles 
Kommando (VFK) samt de faglige organisationer Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) 
og Centralforeningen for Stampersonel (CS). Samme deltagerkreds har drøftet og vurderet analy-
sens resultater og konstateret, at der er et behov for udvikling af en FKB til det militære jobområde. 
Der ansøges om midler til udvikling af en FKB målrettet det militære jobområde.  
 
 
 
HAKLs behovsredegørelse for 2017 
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Vurderingen af, om aktiviteten vil være uændret, faldende eller stigende i 2017 på HAKLs områder, 
er baseret på AMU-aktivitetstallene for 1. kvartal 2016 fra databanken, som er de tal, HAKL har haft 
til rådighed for sin vurdering, samt data fra arbejdsmarkedsbalancen 2. halvår 2016 inden for de 
erhvervsgrupper og stillingsbetegnelser, som HAKLs kurser er målrettet.  
 
HAKL forventer en uændret aktivitet i 2017 i forhold til 2016 baseret på aktivitetstallene for 1. kvartal 
2016 sammenholdt med 1. kvartal 2015.  
 
HAKLs samlede aktivitet i 1. kvartal 2016 var på 28.175 kursister, hvilket er nærmest uændret i for-
hold til sidste år, hvor aktiviteten var på 28.503 kursister i 1. kvartal. HAKLs andel af den samlede 
aktivitet på alle efteruddannelsesudvalgs områder er dog steget fra 18,8 % til 21,4 %. Det dækker 
over, at den samlede AMU-kursusaktivitet er faldet i 1. kvartal 2016 til 131.436 kursister, hvor den i 
1. kvartal 2015 var på 151.715 kursister. Kursusaktiviteten på HAKLs områder følger ikke den ned-
adgående tendens i den samlede AMU-aktivitet. 
    
Arbejdsmarkedsbalancen som er opdateret for 2. halvår 2016 og beskriver situationen her og nu, 
viser, at der inden for erhvervsgruppen salg, indkøb og markedsføring er gode jobmuligheder 
eller ligefrem mangel på arbejdskraft for stillingsbetegnelser som butiksassistent, salgskonsulent, 
handelsassistent og til dels indkøber. Og det gælder hele landet undtagen Bornholm for så vidt an-
går salgskonsulent, handelsassistent og indkøber, hvor der er mindre gode jobmuligheder. 
Inden for stillingsbetegnelsen marketingmedarbejder er der over hele landet mindre gode jobmulig-
heder. 
 
Arbejdsmarkedsbalancen indikerer således, at det kan vise sig nødvendigt at opkvalificere medar-
bejdere og ledige med andre kompetencer til at kunne varetage funktioner inden for butikssalg, 
samt handels- og indkøbsområdet, hvis virksomhedernes behov for arbejdskraft skal kunne dæk-
kes, og dermed påvirke kursusaktiviteten positivt. Hvorvidt efterspørgslen og udbuddet vil være det 
samme i 2017, kan arbejdsmarkedsbalancen dog ikke sige noget om. 
  
For så vidt angår erhvervsgruppen kontor, administration, regnskab og finans er der for stil-
lingsbetegnelserne kontorassistent, kontorfuldmægtig og kontormedhjælper gode jobmuligheder 
eller mangel på arbejdskraft i hele landet, dog er der et paradoksproblem for kontorassistenter i Ho-
vedstaden, idet der er rekrutteringsproblemer og samtidig høj ledighed, men jobmulighederne er 
rigtig gode. Hvorvidt efterspørgslen og udbuddet vil være det samme i 2017, kan arbejdsmarkeds-
balancen dog ikke sige noget om. 
 
Ser vi historisk på arbejdsmarkedsbalancen på fx stillingsbetegnelserne salgskonsulent og butiks-
assistent, kan vi konkludere, at der har været mangel på arbejdskraft eller gode jobmuligheder eller 
endda paradoksproblemer siden 2007-08 uden at det har ført til større kursusaktivitet.  
 
Men arbejdsmarkedsbalancen indikerer, at der er et matchproblem, som er størst for så vidt angår 
salgskonsulenter. HAKL har i den forbindelse lavet en nyhed og folder til skolerne, der skal gøre 
skolerne opmærksomme på problemet, og at der kan være et udækket kursusbehov. HAKL vurde-
rer, at der allerede er udviklet relevante kurser til de pågældende jobprofiler.  
 
AMU-aktivitetstallene for 1. kvartal 2016 sammenholdt med arbejdsmarkedsbalancen for 2. halvår 
2016 betyder således, at HAKL vurderer, at aktiviteten i 2017 vil være uændret.  

http://arbejdsmarkedsbalancen.dk/
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  SUS 
  Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg 

Skema 452392  
28. september 2016

Ansøgning om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2017 

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 

1. Sammenfatning
Efteruddannelsesudvalgets målgruppe omfatter time- og månedslønnede, mellemledere og ledere inden 
for følgende meget forskellige brancher: Rengøring, ejendomsservice, vagt, vaskeri, festudlejning, 
urmagere, tandteknik, frisører og kosmetikere. 

For rengørings-, ejendoms- og vagtbranchen udvikles der grunduddannelser for ufaglærte og 
efteruddannelser for faglærte, mens der for vaskeri- og festudlejningsbranchen alene udvikles 
grunduddannelser for ufaglærte. 
For følgende brancher udvikles der efteruddannelse for faglærte: Tandteknikere, frisører og kosmetikere 
og urmagere.  

Redegørelsen er baseret på de analyser, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg har gennemført samt 
de aktuelle analyser m.v., der er tilgængelige fra organisationer m.fl. Der er gennem året en positiv 
løbende dialog med organisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, lokale uddannelsesudvalg, 
lærere m.fl. og på den baggrund formuleres de enkelte udviklingsopgaver. 

Det vurderes, at uddannelsesaktiviteten for de uddannelser, der administreres i SUS, i 2017 vil være 
uændret til stigende afhængig af de arbejdsmarkedspolitiske følger af trepartsaftalerne om 
”Arbejdsmarkedsintegration af flygtninge og indvandrere” og ”Aftale om tilstrækkelig og kvalificeret 
arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser”. 

2. Udviklingen på arbejdsmarkedet, behov og udviklingsopgaver

FKB 2679 – Rengøringsservice 

Den private del af rengøringsbranchen beskrives i to aktuelle publikationer fra DI: 
”Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering - Årsrapport 2016”1.  
”Servicebranchens Årsrapport 2016”2 

Den gennemgående udfordring i rengøringsbranchen er fortsat uddannelse og professionalisering via: 

 Fastholdelse af gode medarbejdere
 Forbedring af image
 Uddannelse og kompetenceudvikling af personalet
 Øget professionalisering

1 http://service.di.dk/SiteCollectionDocuments/Årsrapporter%202016/Renhold%20årsrapport%202016%20WEB.pdf 
2 https://service.di.dk/SiteCollectionDocuments/%C3%85rsrapporter%202016/Servicebr%20%C3%A5rsrapport%202016%20WEB.pdf 

Til indholdsfortegnelsen

http://service.di.dk/SiteCollectionDocuments/Årsrapporter%202016/Renhold%20årsrapport%202016%20WEB.pdf
https://service.di.dk/SiteCollectionDocuments/%C3%85rsrapporter%202016/Servicebr%20%C3%A5rsrapport%202016%20WEB.pdf
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 Opdyrkning af nye markeder 
 Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft 
 Uddannelse og kompetenceudvikling af ledere 

 
 
Det er positivt, at der er stigende omsætning i den private del af branchen og en forventning om øget 
beskæftigelse. Den positive forventning om øget beskæftigelse kan imidlertid bremses, idet flere 
virksomheder nu oplever rekrutteringsproblemer.  
 
Den private del af rengøringsbranchen er domineret af mange små virksomheder - 80 % af 
virksomhederne har under 10 ansatte og godt 10% af virksomhederne har mellem 10 og 50 ansatte. 
Personaleomsætning er høj - godt 40% og der er en tendens til, at medarbejderne bliver yngre. 
 
Branchen tilbyder beskæftigelse til medarbejdere med ingen eller kort formel uddannelse. I forhold til det 
øvrige arbejdsmarked er en stor del af de ansatte – 50 % uden erhvervskompetencegivende uddannelse. 
Der er en svag tendens til et stigende uddannelsesniveau, men branchen halter forsat meget bagud i 
forhold til andre brancher. Mange medarbejdere er fortsat udfordret med hensyn til sprog-, læse, stave- og 
regneproblemer, hvilket ikke har ændret sig i forhold til en analyse gennemført af Efteruddannelses-
udvalget for 10 år siden.  
 
Sprogbarriererne er også begrundet i, at branchen -sammenlignet med det øvrige erhvervsliv beskæftiger 
en høj andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Ca. 40% af medarbejderne har udenlandsk 
oprindelse. Det positive er, at tilgangen af udenlandsk arbejdskraft i væsentligt omfang har bidraget til 
væksten i branchens produktion og beskæftigelse. Den udvikling forventes forstærket på baggrund af den 
aktuelle situation med indvandring af flygtninge. Den øgede tilgang af flygtninge til Danmark er en 
potentiel rekrutteringsmulighed for hele servicebranchen. 
 
AMU-uddannelserne fungerer som en vigtig introduktion til rengøringsbranchen, men er også et 
væsentligt element ved udvikling af erfarne medarbejderes kompetencer og kendskab til deres fag. 
Uddannelse er en vigtig forudsætning for at udvikle branchens kvalitet, effektivitet og arbejdsmiljø.  
Der er et stigende krav til måling og vurdering af rengøringskvaliteten. Nye metoder indføres og 
inden for hospitalsområdet arbejdes der efter NIR – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer. 
Medarbejderne i denne del af branchen skal til stadighed efteruddannes både de ufaglærte og de faglærte 
serviceassistenter. 
 
Det er en almindelig antagelse, at rengøring er noget, alle kan. Den antagelse er et problem i et 
professionelt erhverv, hvor det er svært at tydeliggøre, at rengøring kræver faglige kompetencer.  
Det er nødvendigt at formulere fagligheden for at motivere til øget kompetenceudvikling for den enkelte 
medarbejder.  
 
Fagligheden kan bl.a. udtrykkes i jobprofiler, der er beskrevet i en - ganske vist lidt ældre analyse: 
"Rengøringsassistenters faglighed og jobprofiler"3 
 
Jobområderne med aktuelle uddannelsesforslag er efterfølgende beskrevet foreløbig ni ”Profilfoldere”4, 
der kan ses på SUS’ hjemmeside. 
 
Der arbejdes ligeledes med "kompetencepakker" for at motivere og synliggøre vejen fra ufaglært mod 
faglært, for ledige i forbindelse med arbejdsmarkedsreformen og for AMU generelt, herunder AMU for 
fremmedsprogede. 
 

                                                 
3 http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Reng%C3%B8ring-og-jobprofiler-endelig-rapport-291110.pdf 
4 http://www.sus-udd.dk/uddannelser/amu/rengoring/ 

 

http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Reng%C3%B8ring-og-jobprofiler-endelig-rapport-291110.pdf
http://www.sus-udd.dk/uddannelser/amu/rengoring/
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En tæt dialog med branchens interessenter giver et godt grundlag for at vurdere, om de enkelte 
uddannelser er i overensstemmelse med branchens behov.  
 
Trappevask er en nicheopgave i rengøringsbranchen. En specialopgave, der er fysisk krævende. Der er 
behov for at udvikle et kort uddannelse til dette særlige arbejdsområde i rengøringsbranchen. 
 
Der arbejdes løbende med at udvikle værktøjer, der kan understøtte undervisningen. Der er senest 
udviklet en app: ”Rengøringsordbog”, der især er målrettet deltagere med sprogproblemer. App’en er 
blevet positivt modtaget og anvendes i mange sammenhænge. Der er behov for opdatering og en mindre 
udvidelse af indholdet. 
 
De gode erfaringer med ”Rengøringsordbogen” har inspireret til udviklingen en ny app: ”Ren Quiz”, der 
giver mulighed for selvevaluering i form af spil og testøvelser. Denne app skal opdateres og udvides på 
baggrund af de erfaringer, der er opnået i anvendelsen af den. 
 
Der er behov for en fortsat udvikling af undervisningen og undervisningsmaterialerne tilpasset 
deltagernes forudsætninger og behov. Der er krav om effektivitet og optimering af den læring, der finder 
sted.   
 
Et ”værktøj” til det formål er en test i elektronisk form gennemført før uddannelsesstart og ved 
afslutningen. Intial- og terminaltest skal være et pædagogisk didaktisk redskab og medvirke til at 
kvalitetsudvikle AMU. Der er i 2016 gennemført et udviklingsarbejde, som forventes positivt afsluttet. 
Den viden, der er opnået skal formidles videre til lærerne. En læreruddannelse er planlagt udviklet mhp. 
udbud af en kort læreruddannelse i 2017. 
 
Det er derfor positivt, at der er en stigende interesse for og tilgang til EUD uddannelsen til 
serviceassistent, hvor der nu er flere end 5500 uddannede 
 
Motivationen til erhvervsuddannelse understøttes af, at der nu er anerkendt videreuddannelse - en 
akademiuddannelse i ”Hygiejne og rengøringsteknik”.  
 
Det er -  som nævnt nødvendigt at være bevidst om at fastholde og hæve kvaliteten i såvel uddannelserne 
som de tilhørende undervisningsmaterialer. Her er det vigtigt, at "driften" og i særlig grad lærerne er 
veluddannede og bevidste om deres vigtige rolle. Desværre opleves det vanskeligt/umuligt, at motivere 
skolerne til at sende lærerne på konkret efteruddannelse inden for deres fag. Lærerne vil gerne, men 
driftsmæssige forhold begrunder ofte, at det ikke sker.   
 
Andre former for "efteruddannelse" er så forsøgt i form af netværk. Der afvikles hvert år to 
netværksmøder og en konference, hvor aktuel faglig viden formidles. 
 
Det er ønskeligt - nødvendigt, at de lærere, der ikke har en uddannelse på professionsbachelor niveau 
bliver efteruddannet via akademiuddannelsen.  
 
For skoleledere og LUU- medlemmer afholdes der årlige møder, hvor der er erfaringsudveksling, og hvor 
udviklingsopgaver, kvalitet og udbud koordineres og drøftes. 
Udviklingsopgaverne er, som nævnt, formuleret på baggrund af brancheanalyser, drøftelser i udvalget og 
tilkendegivelser fra lærernetværket, skolerne, de lokale uddannelsesudvalgs og virksomhederne. 
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Udvikling - FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelser 
   

 Tre læreruddannelser: Konference, netværk, ”Anvendelse af test”           
 En uddannelse: Grundlæggende kursus – NIR – National Infektionshygiejniske Retningslinje  
 En uddannelse: Ajourføring og måling af rengøringskvalitet 
 En uddannelse: Trappevask  
 Et undervisningsmateriale: Revision af app: ”Rengøringsordbog” 
 Et undervisningsmateriale: Revision af app: ”Ren Quiz”  
 Et undervisningsmateriale: ”Service i rengøring” 
 Et undervisningsmateriale: ”Kommunikation – service” 

 
 
FKB 2679 - Ejendomsservice   
 
Der er stor politisk opmærksomhed omkring indsatsen for det grønne miljø, bedre ressourceudnyttelse og 
energibesparelser i samfundet. Alle aktører skal inddrages, og medarbejdere inden for ejendomsservice er 
centrale i den indsats. Medarbejderne skal have kompetencer indenfor såvel det tekniske som det 
formidlingsmæssige. De skal kunne vurdere de nye tekniske muligheder ud fra økonomi og anvendelse, 
og de skal kunne vejlede beboere, brugere, kolleger m.fl. om anskaffelse, anvendelse og vedligeholdelse. 
 
Uddannelsesudvalget inddrager fortsat et par analyser om end af ældre dato: ”Tekniske 
servicemedarbejdere – analyse af de tekniske servicemedarbejderes arbejdsmarked samt aktuelle og 
fremtidige kompetencekrav og efteruddannelsesbehov” og "Jobprofiler i ejendomsservice" i drøftelserne 
om branchens udvikling. 
 
Analyserne viser, at ejendomsservicebranchen er kendetegnet ved forholdsmæssigt mange ufaglærte og 
en høj anciennitet. Branchen er derfor opmærksom på, at der i de kommende år vil blive mangel på 
kvalificerede medarbejdere. Fokus er derfor rettet mod at skabe muligheder, så ufaglærte kan løftes til 
faglært niveau. Udvalget har gennemført analysen: ”Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for 
ejendomsservice”5, med det formål at beskrive uddannelsesstrukturer, der kan bidrage til løftet fra 
ufaglært til faglært.  
 
Mange voksne ufaglærte/faglærte gennemfører erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker. De 
voksne afklares og opnår oftest stor merit. Glædeligt er det, at de unge nu også i stigende grad søger ind 
på erhvervsuddannelsen. Der er pt. uddannet ca. 2000 ejendomsserviceteknikere. 
Der udtrykkes et ønske om relevant ajourføring og opkvalificering af de faglærte. Der er behov for en 
analyse, der kan kvalificere vurderingen af de præcise behov for udvikling. 
 
Drøftelser med lokale uddannelsesudvalg og skoleledelser m.fl. har peget på et behov for en vurdering af 
den eksisterende AMU-porteføjle. Der nævnes bl.a. overlapninger i indhold, behov for opstramning af 
målbeskrivelser, trinddeling og differentiering af uddannelserne, så der er tilbud på et grundlæggende 
niveau for de ufaglærte og på et avanceret niveau for de faglærte. 
På den baggrund er der i 2016 gennemført en analyse: ”Analyse af AMU inden for ejendomsservice”6 . 
Heraf fremgår et udtalt behov for en gennemskrivning af de fleste kernemål i kompetencebeskrivelsen. 
Gennemskrivningen skal ske på baggrund af de nye regler for udformning af de handlingsorienterede 
mål. 
 
 
 
 

                                                 
5 http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Endelig-rapport-20.01.14.pdf 
6 http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Analyse-af-AMU-inden-for-ejendomsservice_udkast-21.08.16.pdf 

 

http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Endelig-rapport-20.01.14.pdf
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Analyse-af-AMU-inden-for-ejendomsservice_udkast-21.08.16.pdf
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Udvalget har i årets løb drøftet de analyser, der er gennemført, ligesom der er afholdt møder med skoler, 
lokale uddannelsesudvalg og andre interessenter. Det konkluderes, at ejendomsservicebranchen, som det 
også fremgår af analyserne, er i udvikling - en udvikling, der kræver nye kompetencer hos medarbejderne 
ufaglærte såvel som faglærte. 
 
En netop gennemført analyse af AMU inden for ejendomsservice viser, at der er behov for en 
gennemskrivning af alle kernemål, så de fremstår fagligt ajourførte og i overensstemmelse med de nye 
beskrivelsesmuligheder. Opdeling i trin og relevante ”uddannelsespakker” vurderes og beskrives. 
 
Der er også, som nævnt, et behov for en analyse af efteruddannelsesbehovet for de faglærte 
ejendomsserviceteknikere. 
 
Udvikling - FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelser 
 

 To uddannelser på baggrund af: Analyse af efteruddannelsesbehovet for faglærte 
ejendomsteknikere 

 
Analyser, evaluering og lign.      
                                           

 Analyse af efteruddannelsesbehovet for faglærte ejendomsserviceteknikere.  
 Særlig opgave: FKB 2636 – ejendomsservice, revision af 22 kernemål  

   
 
FKB 2687 - Vagtservice 
 
Terrortrusler, røverier og overfald forekommer i Danmark og i den øvrige del af verden. Disse hændelser 
giver anledning til debat i offentligheden og i de aktuelle organisationer. Et vigtigt tema er uddannelsen af 
vagtpersonale i Danmark.  
 
Vagt- og Sikringsbranchen er i udvikling. Der arbejdes på og der er en forventning om en varetagelse af 
flere opgaver, der tidligere blev varetaget af politiet. Der ses allerede nu jobglidning, idet vagtbranchen 
har opgaver med grænsekontrol og transportopgaver – opgaver, der er overtaget fra politiet. Flere opgaver 
er til forhandling. 
 
Inden for det offentlige område indgår vagtpersonalet i stigende omfang på specialinstitutioner, hvor det 
faglige personale har behov for støtte af forskellig karakter. 
 
I august 2014 blev der afholdt et ”Udviklingsseminar”, hvor vagtbranchens interessenter, organisationer, 
skoler m.fl. deltog. 
 
Dette seminar underbyggede det ønske, som branchen havde, i form af en udvidelse af den eksisterende 
grunduddannelse og udvikling af flere mere specielle supplerende uddannelser, ligesom flere test blev 
efterspurgt. 
 
Udvidelsen af Grundlæggende Vagt er godkendt og sat i drift og nu arbejdes der videre med at forbedre 
og udvikle den afsluttende test. Det er nødvendigt, at alle spørgsmål gennemgås og nye tilføjes en gang 
om året. 
 
Endvidere er der fokus på undervisningsmaterialerne, hvor en del af det eksisterende materiale er 
revideret og opdelt i emner. Der resterer fortsat et par temaer, der skal revideres, bl.a. ”Selvforsvar” og 
”Retsregler”. Materialerne er på Materialeplatformen, som giver mulighed for hurtig ajourføring. 
 
Der arbejdes endvidere på en udvidelse af tilgængeligheden i form af bl.a. en app - en distributionsform, 
der er velegnet i en branche, der i høj grad anvender teknisk udstyr herunder smartphones m.m. 
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Udvalget har tidligere gennemført analysen: "Vagtprofiler og uddannelsesstrukturer". Analysen beskriver 
vagtbranchen - herunder udviklingstendenser, udfordringer, medarbejder-karakteristika, kompetencekrav 
og deltagelse i kompetenceudvikling. Analysen indgår fortsat i udvalgets drøftelser i forbindelse med 
udvikling af uddannelser. 
 
En stor del af den professionelle del af vagtbranchen er certificeret ISO 9001:2008. Det medfører, at 
samtlige medarbejdere skal deltage i to dages relevant efteruddannelse pr. år. Her spiller AMU- 
uddannelserne en meget vigtig rolle. Der er behov for, at der til stadighed udvikles relevant 
efteruddannelse for medarbejderne. Efteruddannelse i fleksibel form, målrettet, relevant og med høj 
kvalitet. 
 
Det skal også nævnes, at der er gennemført en mindre analyse af det jobområde, der omfatter 
"Personbeskyttelse og eskorte." Analysen viser, at der er tale om en niche, der ikke umiddelbart har behov 
for et formaliseret uddannelsestilbud. 
 
Værditransport er en særlig del af vagtbranchen i udvikling bl.a. som følge af lukkede bankfilialer og 
pengeløse banker. Denne del af branchen domineres af meget få store virksomheder. 
Udvalget har netop gennemført en ”Brancheanalyse af værditransportområdet ”7 - med det formål at få 
indblik i udviklingen inden for værditransportbranchen. Det vurderes umiddelbart, at der er de 
nødvendige uddannelsestilbud, men kendskabet i branchen til mulighederne inden for AMU er ringe. 

Lufthavne er store vigtige arbejdspladser i Danmark, hvor der er ekstraordinært fokus på sikkerhed og i 
den forbindelse også veluddannede medarbejdere. 

De fleste sikkerhedsopgaver i lufthavne er fortrolige, men nogle af de opgaver, der kan nævnes, er 
screening af alt personale, passagerer og bagage. Overvågning af arealer inden- og udendørs, rundering 
inden- og udendørs. Lufthavene er endvidere karakteriseret som særlige arbejdspladser, der er underlagt 
skærpede sikkerhedskrav formuleret i forordninger fra EU. 

Der er fortsat stigende krav til sikkerheden og herunder øget anvendelse af teknisk udstyr. Der er behov 
for uddannelse, der imødekommer udviklingen. Der er ikke en formel offentlig uddannelse –AMU/EUD 
rettet mod security personalet i danske lufthavne. Der arbejdes i øjeblikket på en analyse af, hvilken 
kompetenceudvikling securitypersonalet får ved og i løbet af ansættelsen, herunder lufthavnenes 
kendskab til og anvendelse af AMU. Er der kompetenceudviklingsbehov, der ikke er dækket og er der 
behov for udvikling af specifik uddannelse? De foreløbige analyseresultater viser, at der er behov for 
særlige uddannelsestilbud til dette specielle brancheområde.  

Det er svært at finde udbud af relevant faglig uddannelse for lærerne i vagtbranchen. Der afholdes derfor 
hvert år en konference af tre dages varighed og et netværksmøde. Disse arrangementer er helt nødvendige 
af hensyn til lærernes efteruddannelse og samarbejde. 

Det konkluderes, at vagt- og sikkerhedsbranchen er i stærk udvikling. En udvikling, der i høj grad skal 
styrkes af relevante AMU-uddannelser af høj kvalitet. Der er tæt dialog mellem uddannelsesinstitutioner 
og branchen og udviklingsopgaver/drift er en vigtig del af denne dialog. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Brancheanalyse-af-værditransport-Fokus-på-kompetenceudviklingsbehov-Februar-20151.pdf 
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Analyser, evaluering og lign. 
 

 Særlig opgave: Film til undervisning på uddannelser inden for vagt og sikkerhed:                
Arbejde på kontrolcentral, kommunikation og konflikthåndtering 

                        
 
Udvikling - FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelser 
 

 To læreruddannelser 
 En uddannelse: ”Vagtens arbejde i psykiatrien” 
 Tre uddannelser: ”Lufthavns security” 
 Undervisningsmateriale -  revision af ”Retsregler”   
 Undervisningsmateriale – revision: ”Selvforsvar”    
 Undervisningsmateriale – revision af test til: ”Grundlæggende Vagt”  
 Undervisningsmateriale – Film om arbejdet på en kontrolcentral 

 
 
   
FKB 2660 – Pleje af hår hud og negle 
 
Udvalget har i forbindelse med overvejelser om revision af erhvervsuddannelserne og videreudvikling af 
AMU-uddannelserne drøftet den uddannelse, der udbydes af private skoler. 
 
Der er derfor i 2013 gennemført en ”Analyse af private frisøruddannelser”8 som bl.a. viste, at 
efteruddannelsesbehovet i almindelighed dækkes i et betydeligt omfang af medarbejdernes deltagelse på 
kurser arrangeret af leverandører. AMU-efteruddannelse har fortsat et imageproblem i frisørbranchen. 
 
Det eksisterende kursusudbud vurderes løbende i dialog mellem de to skoler, der udbyder uddannelserne 
og udvalget. Der udtrykkes bekymring over den faldende aktivitet i AMU, som tilskrives besværlige 
tilmeldingsprocedurer og manglende fleksibilitet i udbud. Der peges på behovet for undervisningstilbud i 
digital form. En skole har gennemført fjernundervisning på erhvervsuddannelsen og ser gerne den 
mulighed på AMU.  
Den ændrede tilmeldingsprocedure og min. krav på holdstørrelser angives også at være en årsag til 
vigende interesse/behov for AMU-uddannelser. 
     
 
Udvikling – FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og – læreruddannelser 
     
Der er ikke behov for udvikling.  
  
 
FKB 2698 -Tandteknik 
 
Virksomhederne og branchen som helhed er fortsat pressede af følgerne af krisen og af ændrede 
strukturelle konkurrenceforhold i branchens værdikæde. Udviklingen påvirker både arbejdsfunktioner og 
kompetencekrav blandt laboratorietandteknikere. 
 
Der har været en tendensen til outsourcing og øget brug af import af masseproducerede produkter især fra 
Asien. Denne tendens er vigende idet, idet flere og flere virksomheder får teknisk 
udstyr/fræsere/CAD/CAM og indgår samarbejder, så produktionen holdes i Danmark. 
 

                                                 
8 http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Frisørrapport_endelig.pdf 

 

http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Frisørrapport_endelig.pdf


 8 

På baggrund af udviklingen inden for branchen har Uddannelsesudvalget for Tandteknik gennemført: 
”Analyse af branche- og funktionsglidning på laboratorietandteknikernes arbejdsmarked med fokus på 
uddannelsesmæssige konsekvenser”  
 
Samlet set tegner, der sig et billede af, at intern oplæring og efteruddannelse i privat regi i højere grad end 
efteruddannelse i AMU er dentallaboratoriernes foretrukne vej til kompetenceudvikling. Der er dog grund 
til at antage, at AMU fortsat kan spille en rolle i efteruddannelsessammenhæng. 
 
Der er ca. 1.000 laboratorietandteknikere og ca. 200 tandteknikere med delkompetence i aftagelig 
protetik. 80 pct. af branchens ansatte er kvinder og gennemsnitsalderen i branchen er ca. 46 år. 
Tandtekniske virksomheder – dentallaboratorier - beskæftiger både laboratorietandteknikere såvel som 
tandteknikere med delkompetence i aftagelig protetik.  
 
På dentallaboratorier, hvor arbejdsgiveren som oftest selv er faguddannet, vil, afhængig af det samlede 
antal medarbejdere og arbejdets specialisering stige med antallet beskæftigede. Dentallaboratorier har 
normalt mellem 1 og 5 medarbejdere.  
 
I en tidligere analyse af branchen og laboratorieteknikernes fremtidige arbejdsmarked ”Tendenser i 
tandteknik” blev der peget på fire overordnede tendenser, der påvirker det tandtekniske område i et 5 til 
10-årigt tidsperspektiv: CAD/CAM-teknologi, globalisering og outsourcing, udvikling i befolkningens 
tandsundhed, ændret efterspørgsel – mere kosmetisk 
Analysen påpegede også, at CAD/CAM leder til omorganisering af arbejdet og stiller krav om nye 
kompetencer for de laboratorietandteknikere, der skal betjene udstyret.  
 
 
Udvikling – FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og – læreruddannelser 
     
Der er ikke behov for udvikling.  
 
 
FKB 2765 - Teltmontage 
 
Efteruddannelsesudvalget gennemførte i 2006 en analyse, der gav grundlag for en FKB med fem 
kerneuddannelser til festudlejningsbranchen. 
  
Uddannelserne har været udbudt til branchen siden 2007 med supplerende uddannelsesudvikling. Der har 
været en meget intensiv information om uddannelsestilbuddene, og der er indgået overenskomst på 
området.  
Branchen har gennem en årrække arbejdet på en certificeringsordning for branchen og det er nu en 
realitet.  I 2014 blev der vedtaget en certificeringsordning vedr. telte og transportable konstruktioner. De 
ændrede og skærpede regler medfører behov for revision af undervisningsmaterialer og udvikling af nye 
uddannelser og materialer. Arbejdet blev afsluttet i 2015. 
 
Undervisningen udbydes alene af AMU Nordjylland, der er stærkt engageret i et meget tæt samarbejde 
med Foreningen af Danske Festudlejere og 3F.  
Branchen som helhed er fortsat negativt påvirket af krisen. Der er en forventning om, at de nye 
certificeringsregler vil medvirke til en øget professionalisering af branchen og på sigt stigende aktivitet. 
 
Udvikling – FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og – læreruddannelser 
     
Der er ikke behov for udvikling. 
 
 
FKB 2663 – Industriel vask og efterbehandling af tekstiler 
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Den private del af erhvervsvaskeribranchen beskrives i: ”Erhvervsvaskeribranchen- Årsrapport 2016”9 
fra DI. 
Sammenlignet med andre brancher er en stor del af erhvervsvaskerierne store/mellemstore knap 12% af 
virksomhederne har over 100 ansatte, mens 60 % har under 10 ansatte. Der er i alt ca. 2700 
fuldtidsansatte og personaleomsætningen er lav. Næsten 30% af medarbejderne i branchen har en anden 
etnisk oprindelse end dansk og hovedparten er indvandrere fra ikke-vestlige lande. Dermed tilbyder 
branchen i langt højere grad en det øvrige arbejdsmarked beskæftigelsesmuligheder for udenlandske 
medarbejdere. Medarbejderne på erhvervsvaskerierne er i øvrigt lidt ældre end på arbejdsmarkedet som 
helhed.  Halvdelen af medarbejderne har ikke afsluttet en erhvervsuddannelse og sammenlignet med 
arbejdsmarkedet som helhed er andelen af medarbejde uden erhvervskompetencegivende uddannelse høj. 
 
Virksomhedernes struktur, arbejdsorganiseringen, arbejdsprocesserne og teknologiudviklingen er 
industripræget. 
Zealand Business College udbyder AMU-uddannelser til branchen på landsplan. 
Der er etableret et meget velfungerende lokalt uddannelsesudvalg, der løbende vurderer drift og 
udvikling. 
Uddannelserne er revideret 2013 og der er løbende udviklet nye undervisningsmaterialer.  
 
 
Udvikling - FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelser 
 
Der er ikke behov for udvikling. 
 
  
 
  

 
 
 

                                                 
9 
https://www.google.dk/url?url=https://service.di.dk/SiteCollectionDocuments/%25C3%2585rsrapporter%25202016/Erhvervsvaskeribr%2520%25
C3%25A5rsrapport%25202016%2520WEB.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjD49HRhp7PAhXJhywKHWLZDWcQFggqMAA
&usg=AFQjCNFNEP9MvcvmbmUWBm84dsk6r2tUqw 
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Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse  
for bygge- og anlægsområdet - 2017 

September 2016 

1. De vigtigste punkter i den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

1.a BAI prioriterer følgende punkter i sin ansøgning af udviklingsmidler til UUL-puljen 2017:
• Analyse, Undersøgelse under tema 1. Visitering og rekruttering af flygtninge/indvandrere til Bygge- 

og anlægsbranchen
• Analyse, Undersøgelse under tema 2: Test og prøver i synkron og asynkron undervisning – formati-

ve og summative prøveformer
• Almindelig opdatering og ajourføring af uddannelsesmål, undervisningsmaterialer og faglærerud-

dannelse. Opdateringen skyldes i flere tilfælde anvendelse af nye materialer, metoder eller nye regler
og bekendtgørelser.

• Undervisningsmidler, der ikke kan udvikles under almindelig udviklingssats inden for Asfaltområ-
det: Digitale undervisningsmidler til 45774 Astfaltlapning

De enkelte analyser bliver beskrevet i form af de konkrete udviklingstiltag senere i redegørelsen. Fælles for 
udviklingsprojekterne er ønsket om at skabe større fleksibilitet i undervisningen og gøre det nemmere for 
folk at deltage. Desuden mener vi, at fleksibiliteten i AMU også kan ske ved hjælp af digital undervisning og 
nye læringsformer. Pædagogisk udvikling og kvalitet i uddannelserne og muligheden for undervisningsdiffe-
rentiering er ligeledes temaer i projekterne. Med test og prøver har vi tillige mulighed for at se, om lærings-
udbyttet bliver påvirket i positiv retning. 

1.b Samlet angivelse af, om udvalget forventer en stigning eller et fald i aktiviteten.
Det vurderes, som vi også kommer ind på senere, at der indtil videre i år i gennemsnit har været 156.700 be-
skæftigede i branchen. Det er en stigning på 5.700 personer i forhold til første halvår 2015 svarende til en 
stigning på 3,7 %. Der er høj beskæftigelse og lav ledighed inden for byggefagene. Branchen regner med, at 
aktivitetsniveauet i branchen vil fortsætte endnu nogle år med de store bygge- og anlægsprojekter. Mangel på 
arbejdskraft er derfor en udfordring. 

Hvis man ser på AMU-statistikken fra 1. kvartal 2015 til 2016 er det tydeligt, at aktiviteten generelt er faldet, 
og det gælder også inden for BAI´s område.  Som bagvedliggende årsag kan peges på travlhed i byggeriet og 
den milde vinter. Der er dog nogle få områder, hvor der på trods af de generelle tal har været mere kursusak-
tivitet end 1. kvartal 2015. Det er inden for:  

- Asfaltbelægninger  
- Nedrivning og affaldshåndtering   
- Tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier og 
- Bygnings- og automaling samt skiltetekniker 

Den største AMU-aktivitet findes trods alt inden for: 
- Anlægsarbejder 
- Stilladsmontage 
- Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer 
- Beton- og montagebyggeri 

Til indholdsfortegnelsen
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- Entreprenørmateriel 
- Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer 
- Asfaltområdet 
- Isolering af tekniske anlæg 

 
Men det er områder, hvor aktiviteten i forhold til 1. kvartal 2015 er faldet – og for nogle ret betydeligt. Det 
samme gentager sig i 2. kvartal. Normalt er der størst aktivitet inden for bygge-og anlæg i 4. og i 1. kvartal, 
så det er ikke så underligt at aktiviteten er faldet i 2. kvartal. Målt i antal årselever er faldet knap 40 % fra 1. 
– 2. kvartal 2016 jf. de pivottabeller, der blev udsendt den 16. september 2016.  
 
På udvalgets TOP 300 finder vi en række certifikatkurser, eller kurser, som p.g.a. ændringer i lovgivningen 
er nødvendige for at udføre et job. Vejen som arbejdsplads, Rulle-Bukkestillads, Teleskoplæsser med gafler 
og med kranfunktion og Systemstillads er certifikatkurser, mens Brandforanstaltninger er nødvendig på 
grund af forsikringsspørgsmål. Der er kommet fokus på Faldsikring på grund af nye regler inden for stillads-
området.  Nedrivningsområdet er bl.a. repræsenteret ved PCB-kurserne og Sikkerhed ved arbejde med as-
bestholdige materialer. Inden for nedriver er vi i gang med opdatering af materialer vedr. farlige stoffer, men 
der ansøges om opdatering af flere af de øvrige materialer. 
 
Det er interessant, at der også er plads til tværgående kurser som Byggepladslogistik, Impl. af 
arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirksomheder, Praktikvejledning og Kommunikations- og samarbejdsme-
toder på byggepladsen ligger på TOP 50.  
 
Ovennævnte tal er hentet såvel fra den generelle AMU-statistik på ministeriets hjemmeside og de udsendte 
pivottabeller fra den 16. september 2016.  
 
Indsatsen over for ledige og positivlisterne 
Også i 2016 har vi inden for bygge- og anlægsområdet haft en række jobrettede uddannelsesforløb for ledige, 
der vil arbejde inden for branchen. Størstedelen af pakkerne består af introducerende forløb – deraf navnet 
På vej til…._-  hvor deltageren med praktisk erfaring og flere kurser kan blive specialiseret arbejdskraft og 
på et senere tidspunkt få merit til  et erhvervsuddannelsesforløb.  
 
Hvis vi imidlertid ser AMU-statistikken, så er der ikke noget der tyder på, at der deltager flere ledige på 
AMU end tidligere. Af STAR´s opgørelse over foreløbige aktiviteter i 1. halvår 2016 kan vi også se, at der er 
nogle af de jobrettede forløb inden for BAI´s område, der ikke er blevet anvendt. Det gælder specielt inden 
for de faglærte områder, som f.eks. autolakerere, bygningsmalere, men derudover også for tagdækkere, ned-
rivere og inden for spor og bane. Såvel tagdækning og nedrivning udbydes ikke landsdækkende. Inden for 
nedriverområdet er der kun én skolegodkendelse, mens der inden for tagdækning er to. Begge steder er egne 
af landet, hvor der meldes om god beskæftigelse og få ledige. Inden for spor og bane tænker vi, at området 
stadig er meget nyt, men en række skoler har faktisk mulighed for at udbyde det.  
 
Skolerne melder om, at det er svært at samle hele hold med de få personer, som jobcentrene sender. De om-
råder, hvor det er lykkedes, er bl.a. på kloakrørlæggeruddannelsen, hvor uddannelsen udbydes i forløb for 
både beskæftigede og som jobrettet uddannelsespakke med et ekstra antal dage. Hele pakken optræder på po-
sitivlisten som et forløb på 42 dage, der giver bevis som kloakrørlægger. Der synes til gengæld ikke at have 
været aktivitet på pakken På vej til kloakmester for ledige, som ligger efter kloakrørlæggerforløbet.  Også 
positivlistens På vej til maskinfører melder om flere fuldtegnede forløb – formentlig fordi forløbene kan 
gennemføres samtidig med hold på maskinføreruddannelsen – og her på trods af, at der højst er kun er en 
skole, der udbyder maskinføreruddannelsen. 
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Bygge- & anlægsområdet er sammen med Jern, metal og auto samt Salg, indkøb og markedsføring nævnt i 
Bilag 1 fra 3-partsforhandlingerne, hvor der er udpeget en række AMU-uddannelser uden karenstid med det 
formål at skaffe tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft.  
 
Ledige Flygtninge-indvandrere 
Hidtil udgør personer med anden etnisk herkomst end dansk kun ca. 5 % af AMU-deltagere inden for BAI´s 
område. Ikke desto mindre vil vi i et ansøgt projekt inden for UUL Puljens Tema 1 : Visitering til uddannelse 
og beskæftigelse af flygtninge/indvandrere i bygge- og anlægsbranchen undersøge muligheden for at beskæf-
tige flygtninge-indvandrere i bygge- og anlægsbranchen af hensyn dels til integration og af hensyn til bran-
chens arbejdskraftbehov. I dette arbejde vil vi inddrage erfaringer fra skoler, som allerede i år arbejder med 
indsatser overfor flygtninge-indvandrere, jf. ministeriets udmelding om AMU-branchepakker i 3-partsaftalen 
om arbejdsintegration den 13. juni. 2016, hvor udvalget har modtaget en mindre bevilling.  
 
Forventninger til uddannelsesaktiviteten 
BAI vurderer, at uddannelsesaktiviteten inden for BAI´s område i bedste fald vil være stagnerende for det 
kommende år -  og ellers vigende.  
 
En stor del af den del af arbejdskraften, der er i beskæftigelse har fortsat brug for at få opdateret deres kom-
petencer, men på grund af travlhed i branchen får de ikke lige meldt sig til. De jobrettede uddannelsespakker 
får forhåbentlig bedre fodfæste, men det er svært at vurdere, i hvor høj grad det får indflydelse på den samle-
de aktivitet. Den i 3-partsforhandlingerns bebudede fleksibilitet, hvor ledige kan plukke i de jobrettede ud-
dannelsespakker inden for et erhvervsområde, kan formentlig også bidrage til, at det bliver lettere for den le-
dige at få gennemført et relevant kursus, samtidig med at udbyderen kan få det til at løbe rundt.   
 

2 Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet og uddannelsesbehovet og beskrivelse af 
udviklingsopgaver 

2.a Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på ud-
valgets jobområder.  

Beskæftigelsen inden for bygge- og anlæg 
De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2. kvartal 2016 var 156.900 beskæftigede i bygge- og an-
lægsbranchen. Det er en stigning på 2.600 personer i forhold til 2. kvartal 2015. Det svarer til 1,7 %. Udvik-
lingen i forhold til sidste år vurderes at være positiv og bredt funderet i branchen. Inden for nybyggeri er der 
en stigning på knap 5 %, også det ses som et positivt tegn.  Samtidig er der en stigning på knap 1.400 perso-
ner inden for anlæg, hvilket vurderes at være sket i kraft af den milde vinter, hvor man hurtigt er kommet i 
gang med anlægsprojekterne.  
 
Hvis man ser inden for reparation og vedligehold har der ikke været vækst i beskæftigelsen i 2. kvartal 2016 
i forhold til sidste år. Men her skal det skal det nævnes, at der var en stor stigning i beskæftigelsen i første 
kvartal. En medvirkende forklaring på dette er, at forbrugerne i slutningen af 2015 udnyttede den sidste tid 
med den gamle Bolig Job-ordning, hvor folk fik sat gang i en masse projekter som gjorde, at beskæftigelsen i 
1. kvartal også var høj.  
 
I en halvårsstatus fra Dansk Byggeri vurderes det, at der indtil videre i år i gennemsnit har været 156.700 be-
skæftigede i branchen. Det er en stigning på 5.700 personer i forhold til første halvår 2015 svarende til en 
stigning på 3,7 %. Branchen er derfor opmærksom på, at der skal kunne rekrutteres arbejdskraft til branchen. 
Licitationen (Byggeriets Dagblad)  melder om et meget højt aktivitetsniveau i byggebranchen, som ser ud til 
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at fortsætte frem til 2019, hvor der stadig vil være en række store byggeprojekter i gang – det gælder opførel-
se af kraftvarmeværker, sygehuse, kontorbygninger og boliger. Det giver høj beskæftigelse, men giver også 
kapacitetsudfordringer. - Det kan være i form af tid til opgaver, timing af opgaverne, stigende priser og ikke 
mindst i form af mangel på arbejdskraft.  
 
Mens der således forventes fuld damp på byggeriet, viser en ny konjunktur-update fra Dansk Byggeri ultimo 
september, at hvor de samlede anlægsinvesteringer i 2015 var 37,6 mia. kr., forventes de i 2016 at falde til 
34,3 mia. kr. og 32,8 mia. kr. i 2017. Særligt de offentlige vejinvesteringer - herunder ikke mindst de statsli-
ge vejprojekter – forventes at falde i de kommende år. 
 

Beskæftigelsen i Bygge- og anlægsbranchen inden for en 10 årig periode har oplevet store udsving i den 
samlede beskæftigelse på mere end 45.000 personer fra næsten 190.000 beskæftigede i 2007 til 143.200 i 
2010. Dette blot for at vise, at byggebranchen er en betydende faktor i samfundsøkonomien.  
 
 
 
2.b Beskrivelse af nye uddannelsesbehov i den forbindelse 
 
I analyser vedrørende de udmeldte temaer har vi 2 forslag, en analyse under hvert tema, samt derudover en 
ansøgning, der ikke referer til temaerne, men drejer sig om undervisningsmidler til asfaltøruddannelsen, som 
ikke kan udarbejdes inden for de normale takster.  
 

1. Visitering til uddannelse og beskæftigelse af flygtninge/indvandrere i bygge- og anlægsbranchen, 
Tema 1 

2. Kontraktuddannelser – Test og prøver i synkron og asynkron undervisning – formative og summati-
ve prøveformer, Tema 2 

3. Digitale undervisningsmidler til 45774 asfaltlapning, der indgår i asfaltøruddannelsen 
 
Vedr. Analyse 1. Visitering til uddannelse og beskæftigelse af flygtninge/indvandrere i bygge- og anlægs-
branchen.  
Bygge- og anlægsbranchen mangler kvalificeret arbejdskraft, og der et potentiale i at tiltrække og kvalificere 
flygtninge/indvandrere som typisk ikke ser eller oplyses om de mange muligheder, der er for beskæftigelse i 
branchen. Formålet med projektet er at videreudvikle uddannelsesstrukturer inden for bygge- og anlægsbran-
chen på baggrund af de allerede eksisterende jobrettede ”pakker” af 6 ugers varighed, så de kan kvalificere 
flygtninge/indvandrere til job i branchen.  
Målgruppen skal både kvalificeres fagligt og kvalificeres til at fungere på en byggeplads, f.eks. sikkerheds-
mæssigt forsvarligt, og kunne kommunikere og samarbejde med øvrige ansatte på byggepladsen. Derfor er 
det projektets formål at justere de allerede kendte branchepakker, så deltagerne i uddannelsesforløbet udover 
den rent bygge-anlægsfaglige kvalificering også kvalificeres sprogligt, samarbejds- og sikkerhedsmæssigt. 
Ambitionen er, at deltagerne i uddannelsesforløbet først kvalificeres til at kunne være i praktik i byggeriet og 
dernæst gennem anden del af uddannelsesforløbet kvalificeres til almindelig ansættelse i byggebranchen. Der 
er allerede gode erfaringer med denne model for dansksprogede ufaglærte på vej ind i byggeriet. Samtidig er 
der mulighed for at tilpasse forløbet til personer der er ufaglærte og/eller har lidt erfaring fra byggebranchen 
med det perspektiv, at den bedste integration vil ske ved at deltagerne på et senere tidspunkt, hvor de har 
praktisk erfaring og nogen uddannelse kan ansættes som voksenlærlinge.  
 
Et andet væsentligt formål med projektet er også at skabe hensigtsmæssige måder at visitere deltagere på. 
Derfor fastlægges kriterier i et samarbejde mellem skolerne og jobcentre. Fra tidligere projekter har skolerne 
fremhævet at interesse, lyst, motivation spiller en væsentlig rolle for deltagernes uddannelsesparathed, snare-
re end faglige kompetencer og sprogfærdigheder. Projektet tager udgangspunkt i erfaringer fra etablerede 
og/eller gennemførte forløb, både de succesfulde og de strandede initiativer. På samme måde vil der i projek-
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tet blive evalueret løbende, så viden kan blive delt, og strukturen og indholdet i projektet kan blive spredt og 
anvendt på flere institutioner. Der vil blive samarbejdet om projektet med Det faglige Uddannelsesudvalg for 
Anlægsgartneri, som ønsker at gennemføre et tilsvarende projekt. Denne analyse refererer til TEMA 1 
 

Ved analyse 2, Kontraktuddannelser – Test og prøver i synkron og asynkron undervisning – formative og 
summative prøveformer har BAI fokus på test og prøver og undervisningsdifferentiering i kontraktuddannel-
serne, hvor vi tager afsæt i og bygger videre på erfaringer fra det igangværende, men næsten afsluttede pro-
jekt: Attraktive og fleksible kontraktuddannelser gennem digital undervisning/flippet learning  samt Analyse 
af prøveformer og test i BAI´s arbejdsmarkeduddannelser gennem forsøg og evaluering , der gennemføres 
under UUL15-Puljen. I det igangværende projekt samarbejder BAI med skoler og faglærere med afprøvning 
af forskellige typer prøveformer og test på forskellige typer af uddannelsesmål, korte, længere, fagtekniske, 
certifikater og bredere uddannelsesmål. På kontraktuddannelsernes område er BAI i samarbejde med 4 skoler 
i gang med et udviklingsprojekt på kontraktuddannelsesområdet, hvor metoder inspireret af tankerne i ”Flip-
ped learning” i undervisningen afprøves.  

Udviklingsprojekternes resultater viser, at med anvendelsen af mange forskellige metoder og undervis-
ningsmaterialer, hvor der i det samme fag af den enkelte kursist anvendes forskellige medier, er det nødven-
digt, at der udvikles test og prøver. Det har et dobbelt sigte. For det første skal faglæreren kunne bedømme 
den enkelte kursusdeltager, og med en større grad af differentieret undervisning melder der sig et behov for 
prøver, hvor faglæreren sikrer sig, at den enkelte kursist har nået læringsmålet. For det andet er der et behov 
for, for den enkelte kursist, at få løbende tilbagemelding/feedback på læringsprogressionen. Kursisterne til-
egner sig i stigende grad det, de skal lære på forskellige måder og gennem forskellige medier. 

Variation i test og prøver skal modsvare undervisningsdifferentieringen. Deltagere undervises forskelligt (og 
lærer forskelligt) og derfor skal alle heller ikke testes/prøves på samme måde. Samtidig vil projektets resulta-
ter og produkter bidrage til, at tilstedeværelse kan dokumenteres (synkron/asynkron undervisning/læring i 
forbindelse med fjernundervisning).  Følgende kontraktuddannelser er genstand for udviklingsprojektet:  

- Betonmageruddannelsen 

- Maskinføreruddannelsen 

- Vejasfaltøruddannelsen 

- Nedriveruddannelsen 

- Stilladsmontøruddannelsen 
 
Begrundelsen for at medtage disse kontraktuddannelser er, at der allerede er skabt et frugtbart tværgående 
samarbejde mellem faglærerne/udviklerne på uddannelserne. Dette vurderes som en styrke, fordi udviklings-
opgaverne kan rette sig mod det pædagogiske og didaktiske, hvor der er er mange fælles snitflader. Det er 
forskellige fag, men målgruppen og ønsket/kravet om differentiering er det samme.  
 
I tilknytning til de multimodale undervisningsformer, der er skabt i projekterne ”Attraktive og fleksible kon-
traktuddannelser gennem digital undervisning/flipped learning” og Analyse af prøveformer og test i BAI´s 
arbejdsmarkedsuddannelser gennem forsøg og evaluering under puljen UUL 2015, skal det ansøgte projekt 
udvikle hensigtsmæssige prøve- og testformer i forhold til konkrete uddannelsesmål der anvendes på de re-
spektive kontraktuddannelser. Det vil sige, at der udvikles test og prøver, der afspejler anvendelsen og sam-
spillet mellem flere medier/udtryksformer – video, billede, skrift, lyd i undervisningen. Flipped Learning fo-
kuserer først og fremmest på bedre læring 
 
På baggrund af en senere beslutning i BAI kan disse kontraktuddannelser, hvortil der udarbejdes test og prø-
ver i en senere ansøgning eventuelt blive genstand for den udmeldte pulje om kollektiv afkortning, som er 
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blevet udmøntet som opfølgning på 3-partsaftalen. Denne analyse Kontraktuddannelser – test og prøver i 
synkron og asynkron undervisning refererer til TEMA 2 
 
I analyse 3 om Digitale undervisningsmidler til Astfaltlapning, der indgår i asfaltøruddannelsen drejer det 
sig om, at Byggetek/Mercantec isamarbejde med Asfaltindustrien, 3F og BAI for at få fokus på nye maskiner 
og teknikker inden for området, hvor der samtidige kan være materiale i såvel digital som printet form. Den 
digitale versioner giver mulighed for at linke til forskellige videoer, samt bruge teknologi, der vil være en 
hjælp for de bogligt svage kursister. Formålet er at sikre tidssvarende undervisningsmaterialer, der tilgodeser 
kursister og underviseres behov for bedst mulig læring. Det er alle parters ønske, at uddannelsen til asfalttør 
kan foregå på bedst mulig måde, og at kursisternes indlæring har den højeste prioritet. Et nyt materiale vil 
betyde, at undervisningen bliver væsentlig mere tidssvarende, hvilket vil give kursisterne en oplevelse af, at 
undervisning3en er i overensstemmelse med den seneste udvikling på området og materialet vil kunne tilve-
jebringe en større viden inden for området. Dette projekt kan ikke rummes inden for en almindelige udvik-
lingstakst, og er derfor ansøgt under Analyser, Evalueringer m.v. 

 
Beskrivelse af uddannelsesbehov i form af nye eller reviderede FKB, arbejdsmarkedsuddannelser, un-
dervisningsmaterialer og læreruddannelser 

Målgrupper inden for BAI´s område samt nye tendenser 

Udvalgets primære målgruppe omfatter - med undtagelse af el- og vvs- områderne - alle ansatte udførende 
bygge- og anlægsarbejdere i Danmark, som tilhører målgruppen for arbejdsmarkedsuddannelserne. Dvs. 
ufaglærte, faglærte og EUD-teknikere, såvel privat som offentligt ansatte samt selvstændige erhvervsdriven-
de. 

Primærmålgruppen er således den del af arbejdsstyrken, som i praksis gennem deres daglige arbejde gen-
nemfører bygge- og anlægsarbejder i praksis. 

Primærmålgruppen er fordelt på følgende grupper: 

 
• Entreprenørområdet 
• Anlægsområdet, herunder anlægs- og bygningsstruktører 
• Rørlægger- og kloakeringsområdet 
• Glarmesterområdet 
• Malerområdet, inkl. Skiltetekniker og Autolakerer 
• Murer-, stenhugger-, stukkatørområdet 
• Struktør- og brolæggerområdet,  
• Tagdækkerområdet 
• Isolering af tekniske anlæg  
• Teknisk tegner, teknisk assistent, teknisk designer 
• Erhvervsdykkerområdet 
• Træfagenes område, herunder tømrer, gulvlægger, tækkemand 
• Vejasfaltområdet 
• Stilladsområdet 
• Nedriver og affaldshåndtering 
• Affaldsdeponering 
• Spildevandsområdet  
• Brøndboring og boringer 
• Banebygning 
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I den igangværende udviklingspulje har vi ansøgt om midler til at få udarbejdet en TAK (Tilknyttet Ar-
bejdsmarkedsrelevante Kompetence) til FKB 2207 Anlægsarbejder til et nyere beskæftigelsesområde som 
Spor-, bane- og jernbanebygning, derfor er Banebygning medtaget som en del af udvalgets primærmålgrup-
pe. Det er en målgruppe, som finder beskæftigelse i forhold til metrocityring, jernbanebyggeri København – 
Køge – Ringsted samt Letbane i Odense. Vi har på denne baggrund udviklet en ny kursuspakke i forbindelse 
med rekruttering af medarbejdere til disse projekter. Kursuspakken findes på den nuværende positivliste. Der 
er ved at blive udviklet undervisningsmaterialer til området, hvor også en privat aktør som Aarsleff Rail A/S 
er inddraget. Ved bygning af baner i byområder bliver flere områder udfordret, f.eks. forsyningsselskabernes 
rør og kabler, nye vejbaner, cykelstier, fortove og byrum, samtidig med at byen skal fungere. I den forbindel-
se kan vi også nævne, at vi søger om midler til opdatering af undervisningsmaterialer vedr. graveskader og 
GPS-styring af entreprenørmaskiner.  
 
 
I den ”ordinære” ansøgning om udviklingsmidler til FKB, Uddannelsesmål, Undervisningsmaterialer 
og Faglæreruddannelse er vi meget langt hen ad vejen optaget af til stadighed at have undervisningsmidler, 
der er ajourførte. Det er klart, at certifikatbelagte områder skal være opdaterede. Vi har derfor søgt midler i 
forbindelse med f.eks. Vejen som arbejdsplads, hvor der p.t. er nye vejregler i høring. Andre materialer er 
under næsten konstant opdatering på grund af ændringer i Bygningsreglementet. Det gælder f.eks. uddannel-
ser og uddannelsesstrukturer vedr. Lufttæthed, Energioptimering og andre, hvor der ikke er certifikat, men 
hvor der i højere grad burde være prøver. Det er et område, hvor det skønnes, at der sker skader for 12 mia. 
kr. årligt. Hvis dampspærren placeres forkert, opstår der kondens og skimmelsvamp – endda i helt nye byg-
gerier. Andre undervisningsmaterialer bliver løbende tilpasset Åbent værksted, som er en strategi, som flere 
skoler er begyndt at benytte for bl.a. at nå ud til de små virksomheder.  
 
Inden for asfaltområdet forsøger vi at få lidt flere undervisningsmidler i form af film. Der er søgt om midler 
til dette under Analyser og undersøgelser, som ikke kan udvikles til gennemsnitstakst. Aktuelt drejer det sig 
visuelle materialer til kurset Astfaltlapning. I en undersøgelse, som endnu ikke er offentliggjort: Evaluering 
uddannelsesmål og uddannelsesstruktur inden for asfaltuddannelserne anbefales det, at der ses på anvendel-
sen af gigitale medier og udvikling af undervisningsmaterialer.  
 
 
 
Energi – Klima 
Også fremover vil der være noget, der hedder Energisparerådet. Rådet består af Dansk Byggeri, Håndværks-
rådet, Tekniq og FRI, og skal finde frem til, hvilke energibesparelser, der skal indgå i omstillingen af vort 
energisystem til fossilfrit, og hvordan vi reducerer behovet for at bruge energi. 

På energi- og klimaområdet har der fra tid til anden været støtteordninger, der skal hjælpe med energieffekti-
visering af bygninger. I øjeblikket findes en sådan ordning, hvor kommuner og virksomheder kan søge støtte, 
men ansøgningsfristen er allerede den 30. oktober 2016. Der kan søges tilskud til et bredt udsnit af aktiviteter 
– for eksempel målrettede tilbud om energieffektivisering af bygninger og rådgivning til borgerne.  

På et faglærertræf inden for BAI´s FKB 2209 i denne måned forlød det, at der på de udbudte faglærerkurser 
inden for efterisolering og lufttæthed faktisk var lille søgning. Det er bekymrende, da faglærerne bør have 
spidskompetencer inden for disse områder for at kunne videreformidle viden herom til de håndværkere, der 
søger kurserne.  
 

BAI planlægger at få opdateret undervisningsmaterialerne vedr. energioptimering og lufttæthed i indeværen-
de år, men søger om faglæreruddannelse inden for området. Den virkelige udfordring ved energioptimering 
sker ved den eksisterende boligmasse, hvordan efterisolerer man kæder og terrændæk. Energirenovering for-
længer levetiden for bygninger og sikrer bygningernes værdi, samtidig med at den rigtigt udførte renoverin-
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gen også har positiv betydning for klima og for byggeriets kvalitet for os mennesker, der bor og arbejder der 
og for samfundsøkonomien. 

Under overskriften Energi-Klima hører også kloakering og skybrudssikring.  Denne sommer efterlyste 
Danske Anlægsentreprenører lovkrav om kommunale klimatilpasningsplaner med den viden der er om risiko 
for oversvømmelse og den viden om forebyggelse, der eksisterer. I Hovedstadsområdet har forsyningssel-
skabet HOFOR gang i mange store såvel som små skybrudsprojekter, der skal sikre os mod ”100 års hændel-
sen”, altså voldsomme oversvømmelser, som vi f.eks. så i sommeren 2010.  I BAI kan vi forsøge at opdatere 
uddannelserne i det omfang, der etableres ny lovgivning, men vi har ikke mulighed for at reagere på forkant. 
Inden for autorisationsområdet er det også vigtigt at holde sig ajour, hvorfor vi ansøger om midler til revision 
af undervisningsmaterialer inden for Projektering og dimensionering og CAD i forbindelse med afløbsplaner 
i UUL 2017.  Ved kloakmestereksamenen som i stigende grad er digital, bliver der også lagt vægt på, at klo-
akmestrene kan håndtere digitale tegninger, ikke mindst ved miljøansøgning til kommunen. Vi er allerede i 
gang med revision af Funktionen fagligt ansvarlig, som der opereres med i autorisationslovgivningen.  

Struktørområdet 

Som en følge af de mange store anlæg har vi ansøgt om midler til udvikling af en række kurser, som er vide-
regående i forhold til de eksisterende kurser inden for struktørområdet. En række af disse kurser vil især 
henvende sig til folk med erfaring samt til faglærte struktører. På den baggrund har vi ansøgt om kurser og 
materialer til Statik ved store betonkonstruktioner, Vejopbygning – Særlige belastning og brobygning samt 
videregående niveauer for Armering og Forskalling. Kurser, der også kan fungere som en mulighed til de 
struktører, der evt. kunne tænke sig en konstruktøruddannelse. 

 

Nedrivning, affaldshåndtering og deponering 

Vi kan se, at der er en større efteruddannelsesaktivitet inden for nedriverområdet, herunder miljøfarlige stof-
fer, hvorfor vi i UUL-Puljen har afsat midler til udvikling af opdatering af undervisningsmaterialer. Dette 
sker dog også af hensyn til ønsket om en større digitalisering. Inden for deponiområdet ser det ud til, at der 
snart kommer en ny uddannelsesbekendtgørelse, hvorfor vi har afsat midler til opdatering af deponihåndbo-
gen. Uddannelserne inden for deponi er i færd med at blive lagt om for at kunne håndtere nye uddannelses-
krav.  

Under alle omstændigheder er det vigtigt at vide, hvordan man håndterer stoffer som asbest, PCB og bly, ved 
ombygning, renovering eller nedrivning, da man kan risikere at komme til at sprede de miljøfarlige stoffer til 
såvel indeklima som ydre miljø. - Når der i byggeprocessen genereres byggeaffald uden, at der bliver taget 
hensyn til de farlige stoffer, kan han risikere, at det spreder sig til resten af bygningen og miljøet, og så er 
skaden sket.  

 

Det tværgående område 

Inden for det tværgående område er der faktisk også en del aktivitet som vist i afsnit 1b om statistikken, 
selvom der er stort fokus på certifikater. I den forbindelse vil vi nævne, at vi har ansøgt om en ny FKB 2258 
Planlægning, styring og samarbejde i bygge- & anlæg, hvor vi har et igangværende projekt i gang for at sik-
re, at den ny FKB kommer godt fra start.  Et nyt AMU-kursus som Teknisk-faglig risikovurdering for byg-
ningshåndværkere synes der at være behov for. Uddannelsen ventes mest at henvende sig til faglærte, der 
skal blive mere skarpe på de kritiske punkter i byggeriet. Det gælder specielt ved superoptimeret byggeri, 
hvor der er en tendens til at bygherrer, projekterende og andre går lige til grænserne af hvad byggeriet kan tå-
le. Statens Byggeforsknings Institut (SBi) er citeret for at sige: ”Men i store konstruktioner bliver der bereg-
net og udført lige til kanten”. Dette kan læses i Mester&Svend (Mester&Svend, Avisen for tømrer- og sned-
kersvende – og deres mestre) den 12. september i forbindelse med kollaps af et stort tag i en periode uden 
hverken sne- eller vindlast, men med en topoptimeret tagkonstruktion, hvor der bl.a. var fejl i afstivningen af 
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spær.  Det gik i høj grad ud over byggeriets kvalitet, at der blev superoptimeret ud fra en økonomisk gevinst. 
For alle syntes det klart, at tømrerne havde fejlet, men det viste sig, at der også fejl i beregninger fra det råd-
givende ingeniørfirmas og i beregninger fra spærleverandøren. Håndværkerne burde måske have stillet 
spørgsmålstegn ved bygbarheden, for de syntes ikke at have været helt klar over, hvor stærke kræfter de 
spinkle og optimerede lægter og spær var ude for. Med et sådant kursus hvor der tages fat på de kritiske 
punkter, vil der også være et efteruddannelsestilbud til faglærte, der kunne tænke sig at læse videre.   
 
Oversættelse af materialer 

I forbindelse med de nye byggeprojekter er der også behov for at sjak og mandskaber fra forskellige entre-
prenører, fag og kulturer, herunder også den vandrende arbejdskraft kan indgå i byggeprocesserne. I den or-
dinære ansøgning er der derfor også søgt om midler til oversættelse af undervisningsmaterialer, konkret Sy-
stemstillads. Vi har også fået henvendelser om PCB og andre farlige stoffer i byggeriet. Vi har allerede mate-
rialer på engelsk, tysk og polsk til uddannelsen Implementering af arbejdsmiljøpolitik i virksomheden. Der-
udover har vi oversættelse af Arbejdsmiljøhåndbogen på vej.  

Som efteruddannelsesudvalg kan vi dog ikke påtage os at oversætte alle mulige materialer, men der er nogle 
få områder, vi har valgt at prioritere, således Systemstillads. 

 

Åbent værksted 
Vi ser, at anvendelsen af Åbent værksted forsøges gennemført i stadig større omfang.  Den centrale idé er, at 
de udbudte kurser kan gennemføres også med små deltagertal på nogle af kurserne, samtidig med at små 
virksomheder uden uddannelsesplanlægning bedre kan udnytte og anvende AMU´s muligheder. I den for-
bindelse vil der blive udviklet undervisningsmaterialer, der i højere grad er selvinstruerende. De ansøgte un-
dervisningsmidler inden for denne kategori er inden for træområdet. Desuden har vi til stadighed fokus på 
lærerkvalifikationer, de didaktiske og pædagogiske udfordringer i den nye rolle for faglæreren. Såvel i for-
bindelse med Åbent værksted og i forbindelse med anvendelse af IT i undervisningen skal der være et tilbud 
om læreruddannelse inden for dette område. Der er således ansøgt om læreruddannelse inden for didaktisk 
og pædagogisk tilrettelæggelse af læringen.  
 
Faglæreruddannelse 
Vi har ansøgt om 6 uddannelser til teknisk-faglig og pædagogisk opkvalificering af faglærerne. Et af emner-
ne er nævnt ovenfor. Derudover har det vist sig, der faktisk årligt er behov for opdatering inden for visse cer-
tifikatområder, som f.eks. Vejen som arbejdsplads og Stillads, Bygningsreglement i forbindelse med 2020-
kravene m.v., hvor der også vil være præsentation af opdaterede materialer. Endelig har vi ansøgt om midler 
til test og prøver i kloakmesterforløbet for faglærere samt et faglærerkursus vedr. standarder i bæredygtigt 
byggeri.  
 

 

2.c Behovsredegørelse. Kvantitative vurderinger af tendenserne i udviklingen, dvs. om den beskrevne 
udvikling inden for udvalgets jobområder medfører faldende, uændret eller stigende uddannelsesakti-
vitet i det kommende år. Vurderingen ledsages af en konklusion om udvalgets samlede aktivitet på 
tværs af jobområder  

 

AMU-aktiviteten inden for BAI´s område har vi allerede berørt i afsnit 1b. Desværre er der som et gennem-
snit for hele efteruddannelsesområdet en tendens til fald i aktiviteten. Der er i 3-partsaftalen aftalt initiativer, 
der skal styrke AMU her og nu.  
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Konklusion om udvalgets samlede aktivitet på tværs af jobområder 
På baggrund af denne udvikling vil vi vurdere, at kursusaktiviteten inden for BAI´s område i bedste fald vil 
være stagnerende og ellers faldende for det kommende år. De jobrettede uddannelsespakker forventes at få 
bedre fodfæste, men det er svært at vurdere, i hvor høj grad det har indflydelse på den samlede aktivitet.  Og-
så på dette område er der med 3-partsforhandlingerne aftalt højere fleksibilitet. Under alle omstændigheder 
skal vi holde os for øje, at AMU er et arbejdsmarkedspolitisk redskab til at sikre kvalificeret arbejdskraft.  
 

Positivlisterne  

Efteruddannelsesudvalgene er med frist den 28. september 2016 blevet anmodet om at bidrage til de lands-
dækkende positivliste inden for de stillingsbetegnelser/jobfunktioner, hvor der forventes at være jobåbninger.  
Dette vil vi gøre i samarbejde med de faglige udvalg og skolerne.  
 
Det er et mål for BAI, at de uddannelsespakker, der etableres som positivlister, skal kunne give merit til en-
ten kontraktuddannelserne og/eller skal kunne indgå i et løft fra ufaglært til faglært. Formentlig vil der fortsat 
være enkelte pakker for faglærte. 
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Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse

Krisen er ovre i installationsbranchen. Efter et uventet fald i 2013 på 5,8 procent, er omsætningen igen 

stigende, og branchen forventer fortsat vækst i moderat tempo. 

I 2015 steg installationsbranchens omsætning med 2,9 mia. kroner til 46,7 mia. kroner – en stigning på 6,6 

procent. TEKNIQs Markedsanalyse1 viser, at flere installatørvirksomheder tilbyder både el- og vvs-

installation, og det vurderes derfor mest retvisende at fokusere på udviklingen i hele installationsbranchen. 

Omsætningen fordelte sig i 2015 med 26,2 mia. kroner i elbranchen og 20,6 mia. kroner i vvs-branchen. Det 

var forventet at installationsbranchens omsætning ville stige. 

TEKNIQ’s Markedsanalyse indeholder en analyse af udviklingen i installationsbranchens aktivitet. 

Fremgangen i 2015 blev skabt af lidt bedre konjunkturer i dansk økonomi samt en stigning i nybyggeriet fra 

et lavt niveau. En pæn andel af de store offentlige byggeprojekter var så fremskredne, at installatørerne 

blev inddraget. Stigende beskæftigelse, reallønsfremgang, BoligJobordning og en bedring på boligmarkedet 

fik boligejerne til at investere mere i renoveringsprojekter. Der var fortsat høj aktivitet fra modernisering og 

renovering af almene boliger og offentlige institutioner. Samtidig er erhvervslivet begyndt at investere lidt 

mere i energioptimering, automation og intelligente bygningsinstallationer. Der var også aktivitet fra 

installation af solceller. 

TEKNIQ forventer moderat fremgang i 2016 og 2017, selvom usikkerhed om verdensøkonomien kan lægge 

en dæmper på aktiviteten. Konkret forventes det, at installationsbranchens omsætning stiger med 1,4 mia. 

kroner i 2016 – en stigning på 3 procent. I 2017 skønnes branchens omsætning at stige med 1,9 mia. kroner 

til 50,1 mia. kroner – en stigning på 4 procent. I 2017 vil branchens omsætning fortsat være et godt stykke 

lavere end i toppen i 2008, hvor branchen omsatte for 54,1 mia. kroner. El- og vvs-branchens aktivitet 

forventes at udvikle sig procentvis ens. Elbranchens omsætning skønnes at stige med 0,8 mia. kroner i 2016 

og 1,1 mia. kroner i 2017. Vvs-branchens omsætning forventes at stige med 0,6 mia. kroner i 2016 og 0,8 

mia. kroner i 2017. Dermed vil el- og vvs-branchens omsætning ligge på henholdsvis 28,0 mia. kroner og 

22,1 mia. kroner i 2017. 

1 TEKNIQ Markedsanalyse 2016 
http://ipaper.ipapercms.dk/TEKNIQ/Markedsanalyse/Markedsanalyse2016/ 

Til indholdsfortegnelsen

http://ipaper.ipapercms.dk/TEKNIQ/Markedsanalyse/Markedsanalyse2016/
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Installationsbranchens aktivitet inden for reparation, vedligeholdelse og service forventes at stige i 2016 og 

2017. Renovering af almene boliger og offentlige institutioner falder fra et højt niveau, mens aktiviteten fra 

private boligejere stiger. Den grønne BoligJobordning bidrager i begge år. Gennemsnitsalderen for danske 

boliger og øvrige bygninger er stigende, og såfremt bygningerne skal overholde skærpede krav til 

energiforbrug og komfort, kræver det modernisering, herunder særligt energirenovering og investeringer i 

ventilation. Installationsbranchen skønnes at opleve en stigning i salget inden for reparation, 

vedligeholdelse og service med 0,6 mia. kr. i 2016. I 2017 forventes en stigning på 0,9 mia. kr. til en samlet 

omsætning på 27,7 mia. kr.  

Desuden forventes en stigning i aktivitet inden for nybyggeri og tilbygning. Det skyldes hovedsagelig, at de 

store hospitalsprojekter er kommet længere i byggeprocessen. Derudover bliver der påbegyndt mere 

boligbyggeri. Installationsbranchen skønnes at opleve en stigning i salget inden for nybyggeri og tilbygning 

på 0,8 mia. kr i 2016. I 2017 forventes en stigning på 1,0 mia. kr. til 22,4 mia. kr. 

Installationsbranchens virksomheder forventer både en stigende omsætning i 2016 og om fem år. I 2016 

forventer 39 procent af virksomhederne, at deres omsætning vil stige, 51 procent tror på en uændret 

omsætning, mens 10 procent forventer en lavere omsætning. Samlet viser besvarelserne fra 

medlemsundersøgelsen, at virksomhederne forventer en omsætningsvækst på 4,6 procent i 2016. Vvs-

virksomhederne forventer en lidt højere vækst end elvirksomhederne. Kaster man et blik fem år frem i 

tiden, er installationsvirksomhederne endnu mere optimistiske, og hele 65 procent af virksomhederne 

regner med, at omsætningen er større om fem år end i 2015. Blot 7 procent forventer, at omsætningen 

falder.  

Afhængig af markedsområde forventer mellem 40 til 70 procent af elvirksomhederne en stigning i 

omsætning om 5 år, mens blot få procent forventer et fald. Andelen af elvirksomheder, der har angivet, at 

de forventer en stigning i omsætningen, er faldet marginalt i forhold til sidste år. Det gør sig gældende på 

alle markedsområder. 

Elbranchens virksomheder ser igen i år det største vækstpotentiale indenfor energieffektivisering, 

intelligente bygningsinstallationer og traditionelt installationsarbejde. 
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På den baggrund forventes det, at elbranchens kompetencebehov i de kommende år hovedsageligt vil ske 

inden for energieffektivisering, intelligente bygningsinstallationer og traditionelt installationsarbejde. 

VVS-branchens virksomheder forventer stigende omsætning inden for alle markedsområder om 5 år. VVS-

branchen ser det største vækstpotentiale inden for energioptimering. Derudover forventes en stigning i 

aktivitet for vedvarende energi. Der er desuden forventning om stigning i det traditionelle 

installationsarbejde. 

  

Installationsbranchens beskæftigelse steg i følge Danmarks Statistik med 2.450 beskæftigede til en samlet 

beskæftigelse på 42.450 personer i 2015 – en stigning på 6,2 procent. Andre statistikker for 

installationsbranchens beskæftigelse viser en mere genkendelig beskæftigelsesvækst på 2-3 procent.  

I 2015 var der omtrent det samme antal beskæftigede i installationsbranchen som gennemsnittet for de 

sidste 15 år. Branchens beskæftigelse er dog stadig et godt stykke fra toppen i 2007, hvor branchen 

beskæftigede 45.600 personer.  
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I 2015 faldt ledigheden for elektrikere og vvs’ere. Det vurderes, at installationsbranchen stadig kan skaffe 

kvalificeret arbejdskraft til at tage flere opgaver. TEKNIQ skønner, at beskæftigelsen vil stige med 650 

personer i 2016 og 850 personer i 2017 – stigninger på 1,5 procent i 2016 og 2,0 procent i 2017. 

Installationsbranchen vil dermed beskæftige 44.000 personer i 2017 fordelt på 27.600 beskæftigede i 

elbranchen og 16.400 beskæftigede i vvs-branchen. 

For at imødekomme fremtidig mangel på arbejdskraft er der behov for at installationsbranchen tiltrækker 

flere medarbejdere. Dette kan ske gennem nyuddannelse, fastholdelse og opkvalificering. 

Installationsbranchens beskæftigelse er steget langt mere i 2015, end ledigheden for elektrikere og vvs’ere 

faldt. Installationsbranchen er begyndt at trække folk tilbage til branchen, hvilket giver et behov for 

opkvalificering for den gruppe medarbejdere, der har været væk fra branchen gennem længere tid. 

TEKNIQs medlemsundersøgelse om arbejdskraft2 viser, at installationsbranchens virksomheder oplever, at 

det er blevet sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft det seneste år. Virksomhederne forventer, at 

denne udvikling vil fortsætte. Arbejdskraftundersøgelsen viser også, hvilke elektriker- og vvs-kompetencer, 

branchens virksomheder har svært ved at rekruttere. For både el- og vvs-branchen gælder det, at det er 

svært at skaffe en erfaren servicemontør. Derudover er det vanskeligt at skaffe elektrikere og vvs’ere med 

følgende kompetenceprofiler: 

➢ Elektrikerkompetencer 

 Intelligente bygningsinstallationer 

 Automatik i industrien 

 Automatiske anlæg 

 Belysning 

 

➢ Vvs-kompetencer 

 Vand- og afløbsinstallationer 

 Gasinstallationer 

 Køkken og bad 

 Varmeautomatik og styring 

 Fjernvarme 

 Tag og facade 

                                                 
2 TEKNIQs Arbejdskraftundersøgelse 2016 
http://www.tekniq.dk/videncenter/oversigt/markedsforhold/analyseogstatistik/arbejdskraft 

http://www.tekniq.dk/videncenter/oversigt/markedsforhold/analyseogstatistik/arbejdskraft
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Behovsredegørelse: 

Fælles for El- og VVS-branchen: 

ETIE har igennem flere år arbejdet med at øge AMU-aktiviteten inden for udvalgets brancheområde. Dette 

er blandt andet sket ved en reduktion af antallet af AMU-mål, samt at målrette eksisterende kurser. Den 

generelle nedgang i AMU aktiviteter har også udfordret ETIE’s område. ETIE arbejder fortsat på at sikre 

udbuddet af garantikurser, og øge den nationale koordination mellem erhvervsskolerne. 

Skolerne er ikke specielt interesserede i at udbyde garantikurser på grund af den økonomiske usikkerhed 

det indebærer. Derfor vil ETIE i 2017 gennemgå AMU udbuddet med henblik på at opdatere og 

videreudvikle det samlede udbud, så aktiviteten på de udbudte kurser kan øges. 

Elektriker- og VVS-energiuddannelserne har gennemgået store ændringer, som har gjort uddannelserne 

mere specialiserede, så de kan leve op til kravene i branchen. For at efteruddannelserne skal svare til det 

nye, højere niveau på grunduddannelsen, er der behov for en generel opdatering af AMU, sådan at 

fagpersoner med en tidligere version af uddannelse kan få mulighed for at blive opkvalificeret til det mere 

specialiserede niveau, der kræves i virksomhederne.  

Arbejdsmarkedsuddannelser 

Der er i branchen en stor efterspørgsel efter kompetencer inden for teknisk projektstyring. På den 

baggrund søges der samlet for el- og vvs-branchen om 3 nye AMU mål med kompendier. 

 Teknisk projektstyring - Koordinering, teamledelse og -samarbejde 

 Teknisk projektstyring - Planlægnings- og styringsværktøjer, digitalt/3D 

 Teknisk projektstyring/planlægning 

På baggrund af de nye del-autorisations uddannelser til boliginstallationer el og VVS, er ETIE i gang med at 

udforme kursusforløb som kan lede op til del-autorisationsuddannelserne bolig el og bolig VVS. Da ETIE ikke 

har AMU mål på et grundlæggende niveau, er der behov for udvikling af 3 nye mål indenfor el-området, der 

sammen med eksisterende AMU mål kan danne en uddannelsesstruktur, der således kan fungere som 

forkurser til delautorisationsuddannelsen bolig el for personer uden eller delvise el-faglige kompetencer.  

På de baggrund søger ETIE derfor under tema 1 om udvikling af 3 nye AMU mål med kompendier 

 Grundlæggende elektroteknik 

 Grundlæggende el-lovgivning 

 Grundlæggende boliginstallationer (el) 
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Tilsvarende er der brug for 3 nye mål indenfor VVS-området, der kan supplere eksisterende AMU mål, og 
således kan fungere som forkurser til delautorisationsuddannelsen bolig VVS. ETIE søger derfor under tema 
1 om 3 nye mål med kompendier.  
 

 Grundlæggende boliginstallation, VVS 1 

 Grundlæggende boliginstallation, VVS 2 

 Grundlæggende boliginstallation, VVS 3 

 

Analyse og evaluering: 

Der ansøges ikke om midler til analyse og evaluering. 

 

EL-branchen 

Behovsredegørelse 

I 2015 uddannede branchens medarbejdere sig i 15.903 dage i AMU systemet, hvilket er et fald fra 2014, 

hvor det tilsvarende tal var 17.278 dage. Ud over efteruddannelse i AMU systemet foregår 62%3 af 

efteruddannelsesaktiviteten i elbranchen i privat regi, hvilket samlet set medfører en relativt stabil 

efteruddannelsesaktivitet.  

I første halvår af 2016 blev der afholdt kurser på ca. 44 årsværk på FKB’er rettet mod elektrikere inden for 

ETIE’s område. Tallene er baseret på den fremsendte tabel fra UVM. Disse data kan ikke sammenlignes med 

de data ETIE normalt anvender til at beskrive efteruddannelsesaktiviteten i installationsbranchen, men er 

mindre end den tilsvarende opgørelse for 2015. 

Med så stor en andel af uddannelse i privat regi, er der et stort potentiale for mere uddannelse i AMU. Med 

et endnu mere præcis og opdateret kursusudbud, forventes det, at efteruddannelse i AMU systemet igen 

kan øges. 

Arbejdsmarkedspolitisk bestemte behov 

TEKNIQ har udarbejdet en medlemsundersøgelse om virksomhedernes behov for arbejdskraft4, hvori 

elbranchens forventede fremtidige kompetencebehov analyseres. Kompetencebehovet følger naturligt den 

forventede markedsudvikling. I TEKNIQs Markedsanalyse fremgår det, at elbranchen har positive 

forventninger til markedsudviklingen på alle produktområder de kommende fem år. Forventningerne er i år 

faldet marginalt i forhold til sidste år. Elbranchen ser igen i år de største vækstmuligheder på markedet for 

energieffektivisering, hvor 69 procent forventer stigende omsætning om fem år. De høje forventninger 

skyldes blandt andet Danmarks høje energiafgifter og det store politiske fokus på at nedbringe 

                                                 
3 TEKNIQs opgørelser for de seneste 3 år, 2016 
http://www.tekniq.dk/~/media/files/videncenter/driftogmarked/arbejdskraftundersoegelser/2016/august%20installa
tionsbranchens%20efteruddannelsesaktivitet.ashx 
4 TEKNIQs Arbejdskraftundersøgelse 2016 
http://www.tekniq.dk/videncenter/oversigt/markedsforhold/analyseogstatistik/arbejdskraft 

http://www.tekniq.dk/~/media/files/videncenter/driftogmarked/arbejdskraftundersoegelser/2016/august%2520installationsbranchens%2520efteruddannelsesaktivitet.ashx
http://www.tekniq.dk/~/media/files/videncenter/driftogmarked/arbejdskraftundersoegelser/2016/august%2520installationsbranchens%2520efteruddannelsesaktivitet.ashx
http://www.tekniq.dk/videncenter/oversigt/markedsforhold/analyseogstatistik/arbejdskraft
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energiforbruget. Markedet for intelligente bygningsinstallationer og traditionelt installationsarbejde skiller 

sig også positivt ud. Henholdsvis 55 og 54 procent af elbranchens virksomheder forventer vækst inden for 

de to områder. Selvom det traditionelle installationsarbejde i elbranchen har mistet markedsandel under 

krisen, er det stadig et vigtigt område med mange muligheder. Et stigende omfang af nybyggeri vil 

stimulere markedet for traditionelt installationsarbejde. Som forventet er elbranchen optimistisk i forhold 

til intelligente bygningsinstallationer, da den hurtige teknologiske udvikling gavner området og øger 

mulighederne for, at flere tekniske installationer kan integreres. For markedsområderne sikring, 

vedvarende energi, styring og automatik og tele- og datainstallationer er det lidt færre end 50 procent af 

elbranchens virksomheder, der forventer stigende omsætning om 5 år. 

På den baggrund forventes det, at elbranchens kompetencebehov i de kommende år hovedsageligt vil ske 

inden for energieffektivisering, intelligente bygningsinstallationer og traditionelt installationsarbejde. Ifølge 

TEKNIQs Arbejdskraftanalyse er der desuden mangel på kompetencer inden for intelligente 

bygningsinstallationer, automatik i industrien, automatiske anlæg og belysning, hvorfor der kan forventes 

ønsker om kompetenceudvikling inden for disse områder. 

Behov for tilskud til udvikling af FKB og arbejdsmarkedsuddannelser 

FKB’er 

Der er sket ændringer i lovgrundlaget på området inden for tele- og datateknik. Derudover sker der en stor 

teknologisk udvikling, hvorfor der sker en hurtig forældelse. På den baggrund søges om revision af FKB 

2659 Tele- og datateknik. 

Arbejdsmarkedsuddannelser 

Der blev i 2014 udviklet en helt ny elektrikeruddannelse, som er designet til at tage udgangspunkt i 

branchens behov. Herunder er der sket et løft i det generelle tekniske niveau i uddannelsen. ETIE ønsker, at 

AMU på lige fod med elektrikeruddannelsen skal følge branchens udvikling, og dermed leve op til 

forventningerne om efteruddannelse på det rette tekniske niveau. Derfor søges om midler til en række 

kurser, som kan opkvalificere branchens fagpersoner.  

ETIE er desuden i gang med et projekt om udvikling af prøver og test i AMU. Med udgangspunkt i 
resultaterne og erfaringerne fra dette projekt, ønsker ETIE at arbejde videre med sammenhængende 
uddannelsesstrukturer indenfor en række kompetenceområder. AMU målene i en struktur skal kunne 
gennemføres enkeltvis, men kan indgå i en samling af kurser, som til slut afsluttes med en prøve.  
Der ønskes udviklet uddannelsesstrukturer og prøver indenfor følgende kompetenceområder: 
 

1. Automatik i industrien 

a. SCADA 

b. Robottenik 

2. Intelligente bygningsinstallationer 

a. Building Management Systems 

b. Cleantech 
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3. Belysning 

4. Kommunikation 

a. Integrerede kommunikationsnetværk 

 
 
 

El-branchen efterspørger kompetencer inden for automatik i industrien. ETIE ønsker derfor at udvikle 

uddannelsesstruktur og prøver på området. På den baggrund søges der under tema 1 og 2 om 4 nye AMU 

mål med kompendier indenfor SCADA og 4 nye AMU mål med kompendier indenfor robot-elteknik. 

Kurserne skal delvist erstatte eksisterende kurser. 

SCADA 

 OPC, SCADA, grafiske brugerflader 

 Procesforståelse, optimering af sporbarhed/ Netværk 

 Dataopsamling, programmeringssprog, databaser 

 Integrerede procesanlæg, dokumentation, kvalitetssikring  

Robotteknik 

 Robotteknik idriftsættelse 

 Innovativ anvendelse af robotteknik 

 Robot og procesanlæg, integration, kommunikation 

 Robot, systemkomponenter, softwareenheder 

 

Elbranchen efterspørger kompetencer indenfor intelligente bygningsinstallationer. ETIE ønsker derfor at 

udvikle uddannelsesstruktur og prøver på området. På den baggrund søges der under tema 1 og 2 om 4 nye 

AMU mål med kompendier indenfor Building Management Systems og 4 nye AMU mål med kompendier 

indenfor Cleantech. Kurserne skal delvist erstatte eksisterende kurser. 

 

Building Management Systems 

 Integration af IBI systemer 

 Programmering, protokoller, grænseflader 
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 Dataopsamling, behandling og dokumentation 

 Optimering, dokumentation og kvalitetssikring 

Cleantech 

 Energioptimering i eksisterende anlæg 

 Energioptimering, kunder, drift og vedligehold 

 Energioptimering, alternative energikilder 

 Energioptimering BMS, indregulering og brugsmønster 

 

Elbranchen efterspørger kompetencer indenfor belysning. ETIE ønsker derfor at udvikle 

uddannelsesstruktur og prøver på området. På den baggrund søges der under tema 1 og 2 om 6 nye kurser 

med kompendier i belysning. De 6 nye kurser forventes at erstatte 10 eksisterende forældede kurser. 

 Energioptimering af belysningsanlæg 

 Dimensionering af belysningsanlæg 

 Lyssætning, design og komfort 

 Belysning, anvendelse af lystekniske grundbegreber 

 Sikkerheds- / panikbelysning 

 Styring og indregulering af belysningsanlæg 

Den teknologiske udvikling inden for kommunikation har ændret det tekniske kompetencebehov inden for 

området. ETIE ønsker at udvikle uddannelsesstruktur og prøver på området. På den baggrund søges under 

tema 1 og 2 om 3 nye kurser inden for integrerede kommunikationsnetværk. Kurserne skal erstatte 

eksisterende forældede kurser på området.  

 Installering og programmering af integrerede kommunikationsnetværk 

 Kvalitetssikring og måling på kommunikationsnetværk 

 Integrering af data i kommunikationsnetværk 

Der er stor mangel på medarbejdere, som kan styre større opgaver og har indblik i projekt- og 
entreprisestyring. Ud over at der søges om fælles kurser (el- og vvs-branchen) inden for teknisk 
projektstyring, så er der yderligere brug for kompetencer inden for teknisk entreprisestyring til el-
branchen. Derfor søges også 2 nye AMU mål med kompendier inden for teknisk entreprisestyring. 
 

 Entreprisestyring, værktøjer, optimering og bemanding 
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 Entreprisestyring, regler og retlige forhold 

 
Desuden søges der om midler til udvikling af 2 nye kurser med kompendier inden for fiber. Kurserne vil 

træde i stedet for eksisterende kurser, der er forældede med hensyn til både længde, indhold og materiale. 

 fiber i bygninger 

 kabling med fiber 

 

Den hurtige teknologiske udvikling inden for hvidevarebranchen har givet et behov for opdatering af 

forældede undervisningsmaterialer.   

ETIE søger derfor om midler til undervisningsmateriale for: 

 Hvidevarer: vaskemaskiner 

 Hvidevarer: komfur, ovne, microbølgeovne 

Der blev i 2016 vedtaget en ny el-sikkerhedslov. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2017. Den nye el-

sikkerhedslov får betydning for en række af ETIE’s kurser, der dermed bliver forældede. På den baggrund 

søges der om udvikling af materiale til i alt 4 kurser: 

 Elteknisk måleteknik, anvendelse 

 Elteknisk kredsskema, udarbejdelse 

 Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning 

 Installationer, anvendelse af love og regler 

 

Faglæreruddannelse:  

El-branchens årlige 4-dages læreruddannelsesuge for branchens undervisere gennemføres også i 2017. 

Læreruddannelsesugen er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor branchens undervisere bliver fagligt 

opkvalificeret. Undervisningen vil som de tidligere år blive gennemført som workshops med indlæg og 

undervisning af såvel fageksperter som faglærere fra de tekniske skoler og med et forventet deltagerantal på 

175-200 personer. Læreruddannelsesugen gennemføres i 2017 på Center for Erhvervsrettede uddannelser 

Lolland Falster (CELF). 

 

Det er ETIEs erfaring, at der opnås de bedste resultater med nyudviklede mål, hvis det også sikres, at lærernes 

faglige og fagdidaktiske kompetencer udvides, så de svarer til de nye mål. Derfor søger ETIE om 

udviklingsmidler til at udvikle faglæreruddannelser til nyudviklede uddannelsesmål. 
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Faglæreruddannelse:  

 Faglig opdatering af faglærere 

 

Faglæreruddannelse til nye AMU-mål om: 

 SCADA 

 Robot el-teknik 

 BMS 

 Cleantech 

 Belysning 

 Integrerede kommunikationsnetværk 

 Avanceret fejlfinding 

 Fiberteknik 

 Teknisk projekt og entreprisestyring 

 

 

VVS-energibranchen: 

Behovsredegørelse 

I 2015 uddannede vvs-branchens medarbejdere sig i 13.017 dage i AMU systemet, hvilket er et lille fald fra 

2014, hvor det tilsvarende tal var 13.835 dage. Ud over efteruddannelse i AMU systemet foregår over 

halvdelen af efteruddannelsesaktiviteten i vvs-branchen i privat regi, hvilket samlet set medfører en relativt 

stabil efteruddannelsesaktivitet.  

Med så stor en andel af uddannelse i privat regi, er der et stort potentiale for mere uddannelse i AMU. Med 

et endnu mere præcis og opdateret kursusudbud, forventes det, at efteruddannelse i AMU systemet igen 

kan øges. 

I første halvår af 2016 blev der afholdt kurser på ca. 10,5 årsværk på FKB’er rettet mod vvs’ere inden for 

ETIE’s område. Tallene er baseret på den fremsendte tabel fra UVM. Disse data kan ikke sammenlignes med 

de data ETIE normalt anvender til at beskrive efteruddannelsesaktiviteten i installationsbranchen, men er 

mindre end den tilsvarende opgørelse for 2015. Da tallene afviger meget i forhold til samme opgørelse året 

før, antager ETIE, at der er sket i ændring i opgørelsesmetode eller -grundlag hos MBUL. 

Det forventes at kursusaktiviteten fortsat vil være stabil fremover, som følge af den omlægning af 

kursusudbuddet, som stadig er i gang. Derudover markedsføres kurserne i form af et årligt udbudskatalog 

og kvartalsvise udbudsoversigter. En lang række kurser udbydes desuden som garantikurser i åbent 

værksted, hvilket giver god fleksibilitet i udbuddet, og sikrer at efterspørgsel altid kan imødekommes. 

Arbejdsmarkedspolitisk bestemte behov 

I TEKNIQs medlemsundersøgelse om virksomhedernes behov for arbejdskraft, analyseres vvs-branchens 

fremtidige kompetencebehov. Kompetencebehovet følger naturligt den forventede markedsudvikling. I 

TEKNIQs Markedsanalyse fremgår det, at vvs-branchens virksomheder forventer stigende omsætning inden 

for alle områder de næste fem år. Vvs-branchen er, ligesom elbranchen, mest optimistisk med hensyn til 
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markedsområdet energioptimering, hvor 58 procent af vvs-virksomhederne forventer en stigende 

omsætning. På trods af høje forventninger gennem flere år til markedsområdet energioptimering har 

markedsområdet ikke oplevet den ventede vækst. Efter energioptimering følger området vedvarende 

energi med de næstmest positive besvarelser. 56 procent af vvs-branchen forventer omsætningsfremgang 

inden for markedsområdet. Den lave oliepris er med til at underminere markedet for grøn energi. Det er 

dog uvist, hvor stor effekten bliver, og hvad der sker fremadrettet med prisen på olie og andre råvarer. Vvs-

branchen har også positive forventninger til det traditionelle installationsarbejde, og 55 procent af vvs-

virksomhederne forventer en større omsætning om 5 år. 39 og 44 procent af branchens virksomheder 

forventer stigende omsætning inden for ventilation og rustfrie rørinstallationer, mens der inden for tag og 

facade (blik) er færrest med 33 procent af virksomhederne, der forventer en stigning. 

På den baggrund forventes det, at vvs-branchens kompetencebehov i de kommende år hovedsageligt vil 

ske inden for energioptimering, vedvarende energiløsninger, installationsarbejde og tag og facade. Ifølge 

TEKNIQs Arbejdskraftanalyse er der desuden mangel på kompetencer inden for køkken og bad, 

varmeautomatik og styring samt fjernvarme, hvorfor der kan forventes ønsker om kompetenceudvikling 

inden for disse områder. 

  

Behov for tilskud til udvikling af FKB og arbejdsmarkedsuddannelser 

FKB’er 

Der søges ikke om udviklingsmidler til at udvikle nye eller revidere eksisterende FKB. 

 

Arbejdsmarkedsuddannelser  

EVU gennemførte i 2014 Serviceeftersynet. På baggrund af denne, blev det besluttet at nedlægge et antal 

arbejdsmarkedsuddannelser, samt at revidere og oprette enkelte nye i stedet. Nogle af nedenstående 

kurser har der været søgt midler til i 2015 rammen, men de er på baggrund af et mere presserende behov 

på andre kursusområder blevet omdisponeret. Der er dog stadig behov for at ændre og omlægge 

arbejdsmarkedsuddannelserne på disse områder. Derfor søger ETIE igen til følgende 6 AMU mål med 

kompendier: 

 Viden om og sikring mod skader i forbindelse med ekstremregn 

 VE-ordning for små vedvarende energianlæg 

 Totalinstallationer i parcelhuse 

 Totalinstallationer i større ejendomme 

 Køleanlæg i bygninger ifølge DS 469 

 Lyd og luftkvalitet i ventilationssystemer 
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Ligesom i el-branchen er der i vvs-branchen stor mangel på medarbejdere, som kan styre større opgaver og 
har indblik i projekt- og entreprisestyring. Ud over at der søges om fælles kurser (el- og vvs-branchen) inden 
for teknisk projektstyring, så er der yderligere brug for kompetencer inden for teknisk projektstyring til vvs-
branchen. Derfor søges også et nyt AMU mål med kompendie inden for teknisk projektstyring. 

 

 Teknisk projektstyring, VVS 

 
VVS-branchen forventer størst vækst de næste fem år inden for energioptimering. Inden for det område 

mangler VVS-branchen ifølge TEKNIQs medlemsundersøgelse om arbejdskraft især kompetencer inden for 

varmeautomatik og –styring. På den baggrund søger ETIE i alt 5 nye AMU mål med kompendier. 

        Styring og regulering af energianlæg 

        Indregulering, styringsautomatik og service på kombinerede energianlæg 

        Energioptimering, indregulering og brugsmønstre (service) 

        Indregulering og service på ventilationsanlæg 

 Drift og service på motor og varmekredse 

 Fjernkøleanlæg 

 

Der er i øjeblikket ved at blive udviklet AMU mål med kompendier på blikkenslagerområdet inden for tag 

og facade, som er et område, branchen forventer vækst inden for i de næste fem år. Al 

materialeudviklingen på tag og facadeområdet kan ikke færdiggøres inden for bevillingens tidsramme. 

Derfor søger ETIE om udvikling af undervisningsmateriale. 

 Udsmykning i zink og kobber 

 

Faglæreruddannelse: 

Vvs-branchens årlige læreruddannelsesuge for branchens undervisere gennemføres også i 2017. 

Læreruddannelsesugen har siden 1998 været gennemført hvert år umiddelbart inden skolernes 

sommerferie med et deltagerantal på 75-100 personer pr. år. Uddannelsesugen gennemføres i regi af 

branchens organisationer og branchens netværksskoler, hvor et samarbejde om uge 26 er etableret. Her 

afklares behovet for opdatering i de faglige discipliner, som branchens efteruddannelse dækker.  

Undervisningen vil som de tidligere år blive gennemført som workshops med indlæg og undervisning af 

såvel fageksperter som faglærere fra de tekniske skoler og med et forventet deltagerantal på 80 personer. 

Læreruddannelsesugen gennemføres i 2017 på TEC. 
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Det er ETIEs erfaring, at der opnås de bedste resultater med nyudviklede mål, hvis det også sikres, at 

lærernes faglige og fagdidaktiske kompetencer udvides så de svarer til de nye mål. Derfor søger ETIE om 

udviklingsmidler til at udvikle faglæreruddannelser til nyudviklede uddannelsesmål. 

Faglæreruddannelse:  

 Faglig opdatering af faglærere 

Faglæreruddannelse til nye AMU-mål om:  

 Indregulering, styringsautomatik og service på kombinerede energianlæg 

 Indregulering og service på kombinerede energianlæg 

 Fjernkøleanlæg 

 
Plastsvejsning er et nyt område inden for vvs-branchen. Der er i 2015 udviklet AMU mål på området, men 

faglærerne mangler opkvalificering. Der mangler desuden faglærerkompetencer inden for andre 

svejseområder. På den baggrund søges der om 3 faglæreruddannelser på svejseområdet. 

 Plastsvejsning 

 Stålsvejsning 

 Rustfast svejsning 

 

Skorstensfejerbranchen 

Behovsredegørelse 

I 2015 efteruddannede skorstensfejer-branchens medarbejdere sig i 911 dage i AMU-regi, hvilket er et fald i 

forhold til 2014, hvor aktiviteten var på 1.192. Dermed er aktiviteten på niveau med årene lige efter krisen. 

I første halvår af 2016 blev der afholdt kurser på ca. 5 årsværk på FKB’er rettet mod skorstensfejere inden 

for ETIE’s område. Tallene er baseret på den fremsendte tabel fra UVM. Disse data kan ikke sammenlignes 

med de data ETIE normalt anvender til at beskrive efteruddannelsesaktiviteten i skorstensfejerbranchen, 

men er en stigning i forhold til den tilsvarende opgørelse for 2015. 

Skorstensfejerfagets kvalitetskoncept byder fagets udøvere at gennemføre 10 dages efteruddannelse på 3 

år. Kursuskravet er gældende for både mestre og svende og der er i gang med at blive udviklet nye kurser i 

forlængelse af dette krav. Det forventes derfor, at efteruddannelsesaktiviteten for 2016 og 2017 vil være 

stabilt med en svag stigning fremadrettet.  
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Arbejdsmarkedspolitisk bestemte behov 

Det internationale fokus på klimaforandringer og herunder på regenerativ og energetiske (bioenergi) 

energiformer, afvikling af fossilt brændsel samt på partikelforurening påvirker skorstensfejerbranchen og 

de fremtidige udviklingsmuligheder inden for den.  

Skorstensfejerbranchen har i gennem længere tid haft god aktivitet inden for ventilationsrensning til villaer. 

Branchen forventer de kommende år en udvikling inden for ventilationsrensning til større boliger og 

virksomheder, herunder almene boligbyggerier og restauranter. Der er derfor behov for en yderligere 

specialiserede kompetencer indenfor ventilationsrensning.  

Der er kommet en ny vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen, som ændrer behovet for kvalifikationer i 

branchen. I den forbindelse søges om nyt kursus. 

 

Arbejdsmarkedsuddannelser 

Ud fra ændringerne i efterspørgsel og forventninger inden for skorstensfejerbranchen er der et behov for 

udvikling af 2 uddannelsesmål med kompendier:  

 Rensning af ventilationsanlæg 2, større bygninger 

 Vejledning til brændeovne  

 

Faglæreruddannelse: 
Det er ETIEs erfaring, at der opnås de bedste resultater med nyudviklede mål, hvis det også sikres, at 

lærernes faglige og fagdidaktiske kompetencer udvides så de svarer til de nye mål. Derfor søger ETIE om 

udviklingsmidler til at udvikle faglæreruddannelser til nyudviklede uddannelsesmål. 

 Rensning af ventilationsanlæg, større bygninger 



Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2017 – Træets Efteruddannelsesudvalg (TE) 

Udviklingstendenser 

Træ- og møbelindustrien i Danmark har oplevet en positiv udvikling i 2015 og begyndelsen af 2016. 

I forhold til 2014 er branchens samlede omsætning steget med 4,7 procent, fordelt med vækstrater 

på hhv. 0,4 procent i træindustrien og 7,9 procent i møbelindustrien. 

Omsætningen i Træ– og møbelindustrien i Danmark er på 29 mia. kr. Træ- og møbelindustrien be-

skæftiger ca. 17.000 personer, og kombinationen af avanceret teknologi og høj faglig kompetence 

betyder en høj produktivitet. Dansk møbelproduktion og møbeleksport er førende i verden set i for-

hold til indbyggertallet. Den nævnte stigning i både møbelindustrien og træindustrien (byggevarer 

som f.eks. døre og vinduer) har samtidig øget antallet af medarbejdere inden for områderne. 

Både møbeleksporten og eksporten af byggevarer har klaret sig godt i de første måneder af 2016. 

I perioden januar-april 2016 voksede møbeleksporten med 6,8 procent i forhold til samme periode 

foregående år. Også på eksporten af byggevarer har der været en stigning om end dog en mindre 

stigning på 3 procent.1 

Selv om antallet af medarbejdere i træ- og møbelindustrien er steget inden for de seneste år, er 

antallet af faglærte faldet, hvilket samlet set betyder færre faglærte i branchen. Det er bl.a. derfor 

fortsat vigtigt at sikre mulighed for at kunne opkvalificere såvel ufaglærte som faglærte via AMU 

fremadrettet.  

Træ- og møbelindustrien har, sammenlignet med andre brancher, ikke en stærk tradition for efterud-

dannelse, og har samtidig en lav beskæftigelse af medarbejdere med en mellemlang eller lang ud-

dannelse.  Det betyder bl.a., at AMU-kurserne skal kunne dække bredt og give relevant efteruddan-

nelse til faglærte, der har fået nye jobområder, og til de ufaglærte, der er beskæftigede i branchen. 

Det betyder, at der løbende skal evalueres på, om det er de rigtige tilbud af AMU-kurser, der findes 

inden for området. 

. 

Fra 2011 til 2012 steg efteruddannelsesaktiviteten med 16 procent.  Fra 2012 – 2013 faldt aktivite-

ten med 1,5 procent, og fra 2013 – 2014 var der et lille fald på 1,4 procent og desværre fra 2014 – 

2015 var der et fald på 24 procent. Sidstnævnte skyldes blandt andet den stigende aktivitet og deraf 

øget beskæftigelse, der har været i branchen, og som betyder, at færre har benyttet sig af de tilbud 

og muligheder der findes i efteruddannelsessystemet. Denne udvikling er fortsat i det første kvartal 

af 2016, hvor der har været et fald i aktiviteten på 52 procent. (Tal for andet kvartal er endnu ikke 

tilgængelige).  

Den voksende beskæftigelse inden for træ- og møbelindustrien har altså ikke umiddelbart resulteret i 

1
Konjunkturbarometer for Træ- og Møbelindustrien, udarbejdet af Dansk Industri i juli 2016 

Til indholdsfortegnelsen



en højere efteruddannelsesaktivitet. Udvalget tror dog på en stigning i 2. halvår 2016 i forhold til 

året før. Dette begrundet i, at de jobrettede uddannelsespakker forventes at få bedre fodfæste. Des-

uden forventes de gennemførte udviklingsprojekter og de igangværende og kommende udviklings-

projekter at skabe mere aktivitet.  

 

I de afsluttede og igangværende projekter har der været stor fokus på ”AMU–pakker” sammensat 

inden for de enkelte områder i branchen. Desuden er der udviklet værktøjer, som udbyderne kan 

anvende i forbindelse med gennemførsel af undervisning i ”åbne værksteder”. 

  

Derudover har udvalget i både afsluttede og igangværende udviklingsprojekter haft fokus på at ska-

be en struktur, der skaber overblik og en naturlig sammenhæng mellem de forskellige AMU–målved 

at sammensætte disse i AMU-pakker, samt udvikle modeller til undervisning i blandt andet åbne 

værksteder på skolerne  

 

 

 

Resultater fra gennemførte analyser i 2015 og 2016 
 

”Udvikling af uddannelsesstrukturer i AMU” 

Træets Efteruddannelsesudvalg gennemførte i perioden april – december 2015 en analyse med hen-

blik på at udvikle uddannelsesstrukturer bestående af arbejdsmarkedsuddannelser, som også ville 

kunne udløse merit i forhold til euv. 

 

Der blev gennemført fire arbejdsseminarer med deltagelse af faglærere, uddannelseskonsulenten fra 

Træets Efteruddannelsesudvalg og konsulenterne fra Mærsk Nielsen HR. Som udgangspunkt var der 

planlagt tre arbejdsseminarer, men der viste sig at være mange udfordringer med at udvikle uddan-

nelsesstrukturer, og derfor blev det nødvendigt at afholde et ekstra arbejdsseminar. 

 

Som led i projektet er der blevet udarbejdet forslag til standardmerit i forhold til erhvervsuddannel-

serne: Maskinsnedker, snedker og boligmontering. Standardmeritten tager udelukkende udgangs-

punkt i de faglige arbejdsmarkedsuddannelser, hvor indholdet i uddannelserne modsvarer uddannel-

sesmålene i erhvervsuddannelserne. 

På baggrund af de udviklede forslag til standardmerit er der blevet udarbejdet forslag til seks nye 

vertikale AMU-kursuspakker med titlerne: 

 

Robot 

Industrielt plademøbel – maskinsnedker 

Industrielt plademøbel – snedker 

Fremstilling af vinduer og døre 

Fremstilling af massivtræsmøbler 

Polstermøbel. 

 

Der er stor variation på, i hvilket omfang AMU-kursuspakkerne kan give merit i forhold til en af er-

hvervsuddannelserne. For eksempel lægges der op til, at kursuspakken ”Robot” kan give fuld merit 



(15 dage) i forhold til erhvervsuddannelsen som maskinsnedker, mens kursuspakken ”Industrielt 

plademøbel – snedker”, der har en varighed på 23 dage, kan give 6,5 dages merit. 

 

Et af forslagene i analysen er, at  TE på amukurs.dk kort fortæller om mulighederne for, at deltagelse 

i arbejdsmarkedsuddannelserne kan give merit i forhold til erhvervsuddannelserne inden for Sned-

kernes Uddannelser.  

 

”Udvikling af horisontale og vertikale uddannelsespakker” 

Træets Efteruddannelsesudvalg gennemførte i perioden april – december 2015 en analyse  

”Udvikling af horisontale og vertikale uddannelsespakker” Formålet med analysen var at udvikle 

og synliggøre horisontale og vertikale AMU-kursuspakker målrettet medarbejdere inden for 

træ- og møbelindustrien. 

 

Analysen skulle afdække branchens behov for AMU-kursuspakker, og dette skulle bl.a. ske 

ved gennemførelsen af en spørgeskemaundersøgelse samt interview blandt medarbejdere 

og ledere i branchen. Desuden skulle faglærere fra erhvervsskolerne bidrage til at afdække 

behovene for AMU- kursuspakker. 

 

Ved projektopstart blev der planlagt en spørgeskemaundersøgelse, der skulle af-

dække AMU-målgruppens og virksomhedernes kendskab til og anvendelse af 

amukurs.dk. Undersøgelsen havde desuden fokus på erfaringerne med de kursus-

pakker, der fremgår af amukurs.dk samt med de kursuspakker, som erhvervssko-

lerne udbyder som garantikurser. Endelig skulle undersøgelsen afdække behovet 

for udvikling af nye AMU-kursuspakker. 

 

De elektroniske spørgeskemaer målrettet henholdsvis ledere og medarbejdere 

blev udsendt pr. mail til 283  

virksomheder. 

 

Resultatet af analysen er, at der er udviklet nye AMU-kursuspakker, der kan supplere de 

allerede eksisterende, så der fremadrettet er kursuspakker inden for følgende: 

§ CNC, CAD og CAM – 5 kursuspakker 

§ Robot – tre kursuspakker 

§ Finérteknik – 1 kursuspakke 

§ Overfladebehandling – 1 kursuspakke 

§ Møbelsamlinger – 2 kursuspakker 

§ Bygningssamlinger – 4 kursuspakker 

§ Værktøjer i træindustrien – 1 kursuspakke 

§ Træbearbejdningsmaskiner – 4 kursuspakker 

§ Tegningslæsning- og fremstilling – 2 kursuspakker 

§ Boligmontering og møbelrenovering – 3 kursuspakker 

§ Introduktion til træbearbejdningsbranchen – 4 kursuspakker 

§ Savværk – 1 kursuspakke 

§ Sikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien – 1 kursuspakke 



 

”Beskrivelsessystemet i arbejdsmarkedsuddannelserne (analyse)” 

Analysens formål var tydeliggøre de handlingsorienterede AMU-målformuleringer inden for 

Træets Efteruddannelsesudvalg. Med udgangspunkt i de nye regler for udarbejdelse af AMU- 

målformuleringer ville Træets Efteruddannelsesudvalg gennemgå de eksisterende arbejdsmar- 

kedsuddannelser med henblik på en justering af målenes udformning. Analysen er gennemført i peri-

oden november 2015 – april 2016.  

 

Resultatet af analysen er, at faglærere har fået kompetencer til at udvikle AMU-målformuleringer i 

overensstemmelse med ministeriets nye regler. Der er udarbejdet en skabelon samt en vejledning til 

udvikling af AMU-målformuleringer, som kan anvendes af de personer, der fremadrettet skal udvikle 

nye AMU mål i regi af Træets Efteruddannelsesudvalg. I analysen har faglærere bidraget til endelig 

beskrivelse af 19 arbejdsmarkedsuddannelser, og faglærerne har udarbejdet udkast til udvikling og 

revision af en lang række øvrige arbejdsmarkedsuddannelser.  

 

Endelig er der udviklet en skabelon til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser, som skal anvendes 

ved udvikling af alle nye AMU-målformulering, hvilket i høj grad vil lette sekretariatets arbejde. 

 

 

”Revision af fælles kompetencebeskrivelser” 

Træets Efteruddannelsesudvalg har i perioden fra december 2015 til maj 2016 fået udarbejdet en 

analyse af de tre fælles kompetencebeskrivelser (FKB’er) inden for udvalget: 

 

• FKB 2702 Savværk og halvfabrikata 

• FKB 2780 Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. 

• FKB 2781 Bolig- og autointeriørmontering. 

 

I revisionen af FKB’erne har der været fokus på såvel en faglig opdatering som på justering og ens-

retning af sprogbruget. I den faglige opdatering er der bl.a. taget udgangspunkt i de senere års ana-

lyser. (Træets Efteruddannelsesudvalg)   

Derudover har der været fokus på at analysere mulighederne for at sammensætte én ny fælles kom-

petencebeskrivelse bestående af de nuværende fælles kompetencebeskrivelser FKB 2702 Savværk 

og halvfabrikata og FKB 2780 Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. 

 

Resultatet af analysen af de tre FKB’er har givet anledning til et forslag om en ny struktur for de 

fælles kompetencebeskrivelser samt revidering og udarbejdelse af to nye FKB’er.  

 

 

 

 

 

 

 



Status på øvrige igangværende analyser og evalueringer der er bevilliget i 2015 - 

2016 

 

 

”Innovativ undervisning i åbent værksted”  

Formål med projektet er: 

Ø At skabe viden om, hvordan AMU i åbent værksted kan planlægges og gennemføres på en 

innovativ måde 

Ø Udvikle idéer til innovativ undervisning 

Ø Belyse, hvordan deltagernes læringsudbytte kan afdækkes og synliggøres 

Ø Udvikle idéer til, hvordan AMU-deltagere og virksomheder kan informeres endnu bedre om, 

at uddannelsen gennemføres i åbent værksted 

Ø Udarbejdelse af et idékatalog målrettet innovativ undervisning i åbent værksted 

 

Der er gennemført to udviklingsseminarer med deltagelse af faglærere fra 4 skoler. Det sidste semi-

nar bliver oktober 2016, hvorefter der udarbejdes et inspirationsmateriale til undervisning i åbent 

værksted. 

 

 

”Evaluering af erfaringer med AMU – kursuspakker” (igangsættes januar 2017) 

Formål med projektet er: 

Ø At afdække erfaringerne med AMU-kursuspakker inden for Træets 

Ø Efteruddannelsesudvalg især med fokus på AMU-kursuspakkerne, der er udviklet til at give 

standardmerit i forhold til Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) og på de kursuspakker, der 

indgår i positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse til ledige. 

 

Ø At afdække deltagernes, virksomhedernes, jobcentrenes og skolernes erfaringer, tilfredshed 

og eventuelle udfordringer med de eksisterende AMU-kursuspakker, f.eks. i forhold til den 

praktiske gennemførelse af de længerevarende AMU-kursuspakker. Dermed kan evalueringen 

bidrage til at pege på behov for ændringer af de eksisterende kursuspakker.  

 

Ø At afdække behov for udvikling af nye AMU-kursuspakker målrettet standardmerit i forhold til 

EUV, kursuspakker til 6 ugers jobrettet uddannelse til ledige samt kursuspakker til beskæfti-

gede faglærte og ufaglærte inden for træ- og møbelindustrien. 

 

Evaluering er planlagt til igangsættelse i januar 2017. Evalueringen forventes afsluttet i august 2017. 
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Ønske om kommende analyser og evalueringer i 2017 -2018 
Træets Efteruddannelsesudvalg vurderer, at der er behov for igangsættelse af tre nye projekter: 

Ø Kompetencekrav til medarbejdere inden for boligmontering  

Ø Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet tosprogede 

Ø Test og bedømmelse i AMU 

 

Herunder følger en beskrivelse af baggrunden for og indholdet i de tre projekter. 

 

 

 

Kompetencekrav til medarbejdere inden for boligmontering 
 
 
Analysens formål 
 
Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at få belyst udviklingen i boligmonterings-

branchen. Formålet med analysen er desuden at få afdækket kompetencekrav og kompetenceudviklings-

behov til medarbejdere, der arbejder inden for boligmontering.  

 

Analysen skal afdække, hvordan boligmonteringsbranchen ser ud helt aktuelt, og den skal desuden have 

fokus på udviklingstendenserne i branchen. Det skal bl.a. afdækkes hvilke jobfunktioner medarbejderne 

varetager i virksomhederne, og hvilke forskellig jobprofiler der eksisterer inden for boligmonteringsområ-

det. 

 

Analysen skal belyse, hvilke kompetencekrav der stilles til medarbejderne inden for boligmontering, og 

hvilke kompetenceudviklingsbehov medarbejderne har. Det er desuden centralt at få belyst branchens 

kendskab til og anvendelse af arbejdsmarkedsuddannelser.  

 

Endelig skal analysen afdække i hvilket omfang medarbejdernes kompetenceudviklingsbehov kan dækkes 

af de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser, og om der er behov for at udvikle nye arbejdsmarkedsud-

dannelser, der er specifikt målrettet boligmontering. Såfremt det konstateres, at der er kompetenceud-

viklingsbehov, der ikke kan dækkes af de eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser, skal der udarbejdes 

skitseforslag til nye arbejdsmarkedsuddannelser.  

 

 

Analysens baggrund 
 

Der er ikke tidligere gennemført analyser af kompetencekrav og kompetenceudviklingsbehov i relation til 

arbejdsmarkedsuddannelser inden for boligmonteringsbranchen.  
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I forbindelse med en nylig revision af arbejdsmarkedsuddannelser inden for boligmontering er det blevet 

åbenlyst, at der er behov for en grundlæggende og dybdegående analyse af branchen, der kan bidrage til 

at afdække branchens behov for arbejdsmarkedsuddannelser.  

 
 

Analysemetoder  
 

Analysen starter med gennemførelse af en desk research, der dels belyser udviklingen i boligmonterings-

branchen. Desk researchen skal desuden afdække karakteristika ved branchen, f.eks. virksomhedsstør-

relse, typer af arbejdsopgaver, kunder, antal medarbejdere og geografisk beliggenhed. Endelig skal desk 

researchen analysere branchens eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser set i relation til jobfunktioner 

og jobprofiler i branchen.  

 

Som led i desk researchen vil der blive gennemført telefoninterview med ressourcepersoner, der har et 

godt kendskab til branchen.   

 

Gennem interview af ledere og medarbejdere i branchen skal udviklingstendenserne afdækkes yderligere. 

Interviewene vil blive gennemført både som telefoninterview og som fokusgruppeinterview med deltagel-

se af ledere og medarbejdere. 

 

Der gennemføres interviews med ledere og medarbejdere inden for følgende delbrancheområder: 

 

• Design- og produktudvikling, prototypefremstilling 

• Polstring af siddemøbler, stole og sofagrupper 

• Udførelse af gardindekoration 

• Udførelse af stole og interiør til biler, lastbiler, busser samt flysæder 

 

I interviewene vil der bl.a. være fokus på: 

 

• Medarbejdernes sammensætning i forhold til f.eks. køn, alder, uddannelsesbaggrund og heltids-

/deltidsansættelse 

• Medarbejdernes jobfunktioner og jobprofiler 

• Kompetencekrav til medarbejderne  

• Medarbejdernes kompetenceudviklingsbehov 

• Kompetenceudvikling af medarbejderne, herunder anvendte læringsformer i virksomhederne 

• Virksomhedernes kendskab til og anvendelse af arbejdsmarkedsuddannelser.  

 

Data fra desk-research og interview vil blive analyseret, og der vil blive udarbejdet udkast til eventuelle 

nye arbejdsmarkedsuddannelser og AMU-kursuspakker samt en analyserapport.  

 

Der vil i projektperioden blive afholdt to styregruppemøder. 
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Projektets faser  
 

Fase 1. Projektopstart, desk research og styregruppemøde 

Ved projektopstart gennemføres en desk research samt telefoninterview af ressourcepersoner, der kan 

bidrage til at belyse udviklingen i boligmonteringsbranchen.   

 

På baggrund af desk research og ressourcepersoninterview udarbejdes en liste over virksomheder, der 

foreslås, at der gennemføres telefoninterview med. Der udarbejdes desuden et udkast til en interview-

guide, der kan anvendes ved gennemførelse af interview med de udvalgte virksomheder.  

 

Der gennemføres et styregruppemøde, hvor resultaterne fra desk research, den udarbejdede virksom-

hedsliste og interviewguiden kan præsenteres og drøftes. 

 

 

Fase 2. Interview med virksomheder 

Der gennemføres telefoninterview med virksomheder, der arbejder med boligmontering.  

 

Efterfølgende gennemføres der fokusgruppeinterview med ledere og medarbejdere fra udvalgte virksom-

heder.  

Fase 3. Analyse af interview 

Der gennemføres en analyse af det samlede datamateriale fra desk researchen og interviewene.   

 

Analysen omfatter bl.a. afdækning af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov. Desuden sætter 

analysen fokus på, om boligmonteringsbranchens kompetenceudviklingsbehov kan tilgodeses med de 

eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser, eller om der er behov for udvikling af nye arbejdsmarkedsud-

dannelser, der er målrettet boligmonteringsbranchen.  

 

 

Fase 4.  Udarbejdelse af analyserapport og styregruppemøde 

Der udarbejdes en rapport, der præsenterer analysens resultater samt forslag til udvikling af nye ar-

bejdsmarkedsuddannelser og AMU-kursuspakker målrettet medarbejdere i boligmonteringsbranchen.   

 

Analysens resultater præsenteres og drøftes på et styregruppemøde. 

 

Projektorganisering 
 

Analyseprojektet gennemføres i et samarbejde mellem uddannelseskonsulent Ole Egemose fra Træets 

Efteruddannelsesudvalg og konsulenter fra Mærsk Nielsen HR.  

 

Der nedsættes en styregruppe, der afholder to møder i projektperioden. 
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Tidsplan  
 

Analysen gennemføres i perioden august-december 2017. 

  

Analyseaktiviteter 
Aug. 

2017 

Sep. 

2017 

Okt. 

2017 

 

Nov. 

2017 

 

Dec. 

2017 

Fase 1. Projektopstart, desk research og styregruppe-

møde 
     

Fase 2. Interview med virksomheder      

Fase 3. Analyse af interview      

Fase 4.  Udarbejdelse af analyserapport og styregrup-

pemøde 
     

 
 

Budget 
 

Projektets samlede omkostninger udgør kr. 329.700. Se detaljeret budget på næste side.  
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Detaljeret budget 
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Test og bedømmelse i AMU 
 

Projektets formål 

 

Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med dette projekt at bidrage til at øge kursisternes læringsudbyt-

te ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelserne. Dette skal ske ved udvikling og anvendelse af test, der 

kan afdække kursisternes kompetencer inden, under og efter deltagelsen i arbejdsmarkedsuddannelser.  

 

Det er projektets formål at kvalificere faglærere til at udvikle redskaber og metoder til gennemførelse af 

test i AMU samt til at give kursisterne feedback på deres læringsudbytte. Som led i projektet skal der 

udvikles og afprøves test, der kan afprøve kursisternes læringsudbytte ved deltagelse i mindst fem ar-

bejdsmarkedsuddannelser.  

 

Det er desuden projektets formål at udvikle en vejledning til, hvordan faglærerne kan anvende test og 

feedback i undervisningen.  

 

De test, der gennemføres inden uddannelsernes start, skal bidrage til, at faglærerne kan tilrettelægge 

undervisningen med udgangspunkt i viden om, hvilke kompetencer kursisterne har ved uddannelsernes 

start. Anvendelse af test kan dermed blive et pædagogisk-didaktisk redskab, der kan medvirke til, at 

undervisningen tager udgangspunkt i kursisternes forudsætninger, og dermed styrke kursisternes læring.   

 

De test, der gennemføres under uddannelserne og ved uddannelsernes afslutninger, skal bidrage til, at 

faglærerne løbende kan justere undervisningen med henblik på at sikre, at deltagerne har tilegnet sig de 

kompetencer, der fremgår af AMU-målformuleringerne, ved uddannelsernes afslutning.  

 

De test, der udvikles til anvendelse ved uddannelsernes start og afslutning vil være identiske. Da det 

naturligvis ikke kan forventes, at kursisterne ved uddannelserne start har kompetencerne, skal testenes 

svarmuligheder indeholde svarfeltet ”ved ikke”. Kursisterne skal opfordres til at svare i dette felt, hvis de 

reelt ikke kender svaret, så de ikke gætter sig til svaret. Hvis kursisterne gætter sig til de rigtige svar, 

kan det være vanskeligt at dokumentere læringsudbyttet ved uddannelsernes afslutning.  

 

Gennemførelse af testene skal desuden giver faglærerne et grundlag for at give kursisterne feedback på 

deres læringsudbytte, hvilket skal bidrage til, at kursisterne bliver mere bevidste om, hvordan de kan 

tilegne sig de tilsigtede kompetencer. Derved kan kursisterne blive mere aktive i deres egne læreproces-

ser. 

 

Endelig skal anvendelse af test til afprøvning af kursisternes læringsudbytte bidrage til en løbende kvali-

tetsudvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne ved, at faglærerne og deres ledere løbende drøfter kursi-

sternes testresultater og på baggrund heraf ændrer i undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførel-

ser, hvis der er behov for forbedring af kvaliteten.  
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Projektets metoder og faser  

 

Projektet indledes med en desk research, der skal indhente erfaringer fra tidligere projekter, der har ar-

bejdet med afprøvning af læringsudbytte i AMU.  

 

Udviklingsarbejdet skal gennemføres af faglærere, der gennem deltagelse i fire udviklingsseminarer kvali-

ficeres til at udvikle metoder og redskaber til anvendelse af test samt til feedback til kursisterne. På ud-

viklingsseminarerne udvikles der test til mindst fem arbejdsmarkedsuddannelser.  

 

I udviklingsarbejdet hjemme på egen skole vil faglærerne afprøve de udviklede metoder og redskaber til 

test og feedback. 

 

I projektperioden vil der løbende blive arbejdet med udvikling af en vejledning, der sætter fokus på, 

hvordan faglærere kan udvikle test, opgøre læringsudbyttet og give deltagerne feedback på deres læ-

ringsudbytte.  

 

Som resultat og afslutning af projektet vil der blive udarbejdet en vejledning til udvikling og anvendelse 

af test og feedback, herunder en projektafrapportering samt udviklede testmaterialer. 

 

Fase 1. Projektopstart med projektmøde 

Der gennemføres et projektmøde med deltagelse af konsulenter fra Træets Efteruddannelsesudvalg og en 

konsulent fra Mærsk Nielsen HR.  

 

Ved projektmødet vil der blive drøftet retningslinjer for udarbejdelse af testmaterialer (i relation til mulig-

heder og begrænsninger i forskellige testplatforme), og det vil blive drøftet, hvilke faglærere/skoler, der 

skal involveres i projektet. Der udvælges 8 faglærere fra 3 forskellige skoler inden for efteruddannelses-

området.  

 

Endelig vil konsulenten fra Mærsk Nielsen HR fremlægge et udkast til et program for det 1. udviklingsse-

minar på projektmødet.   

 

Fase 2. Planlægning og gennemførelse af 1. udviklingsseminar 

Der planlægges og gennemføres et 1-dags udviklingsseminarer med deltagelse af de faglærere, der skal 

bidrage til udvikling og afprøvning af testmaterialer til de udvalgte arbejdsmarkedsuddannelser.  

 

På udviklingsseminaret vil det blive præsenteret og drøftet, hvordan test i AMU kan anvendes som et 

pædagogisk-didaktisk redskab til at øge kursisternes læringsudbytte. Der vil desuden være fokus på, 

hvordan kommende kursister kan motiveres til at deltage i test, og hvordan virksomhederne kan inddra-

ges i dette arbejde.  
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Projektdeltagerne vil få retningslinjer for udarbejdelse af testmaterialerne, og de vil få en vejledning i 

udvikling af gode spørgsmål, der kan afdække kursisternes kompetencer. Endelig vil de få en introduktion 

til anvendelse af den valgte testplatform. Derefter starter deltagerne på udvikling af testmaterialer til de 

udvalgte arbejdsmarkedsuddannelser. I seminaret deltager konsulenter fra Træets Efteruddannelsesud-

valg og fra Mærsk Nielsen HR. 
 
Fase 3. Planlægning og gennemførelse af 2. udviklingsseminar 
Der planlægges og gennemføres et 2-dages udviklingsseminar, hvor projektdeltagerne fortsætter udvik-

lingen af testmaterialer. Deltagerne udveksler testmaterialer, og de får feedback fra hinanden og den 

eksterne konsulent på materialerne.  

 

Der vil i udvikling af testmaterialerne bl.a. være opmærksomhed på udvikling af entydigt rigtige svarmu-

ligheder samt forkerte svarmuligheder, der ikke er åbenlyst forkerte. Deltagerne implementerer test-

spørgsmål og svar i testplatformen.  

 

På udviklingsseminaret sættes der desuden fokus på, hvordan faglærerne kan give kursisterne feedback 

på deres læringsudbytte.  

 

I seminaret deltager konsulenter fra Træets Efteruddannelsesudvalg og fra Mærsk Nielsen HR. 

 
Fase 4. Afprøvning af testmaterialer  

Projektdeltagerne pilotafprøver deres testmaterialer på egen skole, og de får sparring på testmaterialerne 

fra den eksterne konsulent. 

  

Derefter igangsætter faglærerne den egentlig afprøvning af de udviklede metoder og redskaber til test og 

feedback. 

 

Faglærerne afprøver de udarbejdede testmaterialer på mindst fire grupper af AMU-deltagere.  

 

Faglærerne foretager en løbende opsamling af resultaterne og erfaringerne med testmaterialerne, og 

efter behov justerer de i testmaterialerne.  

 

Ved afprøvning af testmaterialerne er det vigtigt, at faglærerne anvender resultaterne til at gå i dialog 

med kursister og virksomheder om behovet for deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelserne og om kursi-

sternes udbytte af at deltage i uddannelserne.    

 

 

Fase 5. Planlægning og gennemførelse af 3. udviklingsseminar 

Der planlægges og gennemføres et 1-dages udviklingsseminar, hvor faglærerne præsenterer deres erfa-

ringer med at anvende test i AMU. De fremlægger desuden beregninger på kursisternes læringsudbytte, 

herunder beregninger på indlæringseffekt og indlæringsindeks. 
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Faglærerne præsenterer også deres erfaringer med at anvende test til dialog med kursisterne om deres 

læringsudbytte. 

 

Faglærerne får sparring på de udviklede testmaterialer samt på valgte metoder og redskaber til feedback, 

hvorefter de overvejer, hvilke ændringer der eventuelt skal foretages. Faglærerne foretager de endelige 

ændringer af testene, og de justerer deres metoder og redskaber til feedback efter behov. 

 

På seminaret vil faglærerne få præsenteret et udkast til en vejledning, der sætter fokus på, hvordan fag-

lærere kan udvikle test, opgøre læringsudbyttet og give kursisterne feedback. 

 

I seminaret deltager repræsentanter fra Træets Efteruddannelsesudvalg og fra Mærsk Nielsen HR. 

 

Fase 6. Afsluttende afprøvning af testmaterialer og metoder til feedback 

I udviklingsarbejdet hjemme på egen skole vil faglærerne afprøve de reviderede testmaterialer og meto-

der til feedback til kursisterne. 

 

Faglærerne foretager den endelige opsamling og beskrivelse af testresultaterne. De udarbejder desuden 

en beskrivelse af deres erfaringer med anvendelse af forskellige metoder til feedback til kursisterne om 

deres læringsudbytte.  

 

Fase 7. Planlægning og gennemførelse af 4. udviklingsseminar 

Der planlægges og gennemføres et 1-dags udviklingsseminar, hvor faglærerne fremlægger de endelige 

resultater af projektet med anvendelse af test til afprøvning af læringsudbytte samt metoder og redska-

ber til at give kursisterne feedback på deres læringsudbytte.  

 

På seminaret drøftes det med repræsentanter fra Træets Efteruddannelsesudvalg, hvordan testene skal 

anvendes fremadrettet.   

 

Der sættes desuden fokus på form og indhold i den vejledning til, hvordan faglærerne kan anvende test 

og feedback i undervisningen.  

 

Fase 8. Projektafrapportering og projektmøde 

Den endelige vejledning til udarbejdelse og anvendelse af test udarbejdes. Vejledningen vil bl.a. omfatte 

en beskrivelse af de muligheder og udfordringer faglærerne har haft i forhold til udvikling af testmateria-

ler, samt de øvrige erfaringer med afprøvning af testmaterialerne. Vejledningen vil desuden indeholde 

forslag til, hvor kursisterne såvel løbende som afsluttende kan få feed back på deres læringsudbytte. 

 

Der udarbejdes desuden en afrapportering af projektet, der indsættes som et bilag i vejledning. Afrappor-

teringen vil desuden indeholde de konkrete testmaterialer, faglærerne har udviklet i projektet.  

 

Der afholdes et projektmøde, hvor konsulenten fra Mærsk Nielsen HR fremlægger projektets resultater og 

afrapporteringen af projektet drøftes.   
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Projektorganisering 
 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem konsulenter i Træets Efteruddannelsesudvalg, undervisere 

ved arbejdsmarkedsuddannelserne inden for træ- og møbelindustrien samt konsulenter fra Mærsk Niel-

sen HR.  

 

 

Tidsplan  
 

Analysen gennemføres i perioden oktober 2017-december 2018. 

  

Analyseaktiviteter 

3. 

kvartal 

2017 

1. 

kvartal 

2018 

2. 

kvartal 

2018 

3. 

kvartal 

2018 

4. 

kvartal 

2018 

Fase 1. Projektopstart med projektmøde      

Fase 2. Planlægning og gennemførelse af  

1. udviklingsseminar 

 

     

Fase 3. Planlægning og gennemførelse af  

2. udviklingsseminar 

 

     

Fase 4. Afprøvning af testmaterialer  

 
     

Fase 5. Planlægning og gennemførelse af  

3. udviklingsseminar 

 

     

Fase 6. Afsluttende afprøvning af testmaterialer 

og metoder til feedback 

 

     

Fase 7. Planlægning og gennemførelse af  

4. udviklingsseminar 

 

     

Fase 8. Projektafrapportering og projektmøde 

 
     

 

 

 

Budget 

 

Projektets samlede omkostninger udgør kr. 654.090. Se detaljeret budget på næste side.
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Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet tosprogede 

 
Analysens formål 

 

Træets Efteruddannelsesudvalg vil med dette analyseprojekt afdække behovet for udvikling af nye ar-

bejdsmarkedsuddannelser samt brancherettede AMU-kursuspakker rettet mod flygtninge og indvandrere.  

 

Afdækning af behovet skal bidrage til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser og brancherettede AMU-

kursuspakker til flygtninge og indvandrere, der afspejler lokale beskæftigelsesmuligheder. 

 

I afdækningen af behovet for brancherettede AMU-kursuspakker vil der bl.a. være opmærksomhed på 

muligheden for at udvikle kursuspakker, der kan indgå i den nyetablerede Integrationsgrunduddannelse, 

IGU.  

 

I udviklingen af arbejdsmarkedsuddannelserne vil der bl.a. være fokus på muligheder for at forlænge 

arbejdsmarkedsuddannelsernes normerede varighed, når en kursuspakke etableres som et særligt forløb 

for tosprogede. Forlængelse af uddannelsesforløbene kan bidrage til, at undervisningen kan tilrettelæg-

ges, så tosprogede, på trods af udfordringer med det danske sprog eller på trods af manglende grund-

læggende kompetencer, kan gennemføre uddannelserne med et tilfredsstillende resultat.  

 

Analysen vil have fokus på muligheder for at udvikle kursuspakker, der indeholder arbejdsmarkedsud-

dannelser fra fælleskataloget, der kan bidraget til at understøtte deltagernes faglige udbytte af undervis-

ningen. Dette kan bl.a. være arbejdsmarkedsuddannelserne: 45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis, 

40532 Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelser (F/I) eller 40137 Introduktion til et brancheområde 

(F/I). 

 

De nyudviklede arbejdsmarkedsuddannelser og brancherettede AMU-kursuspakker målrettet tosprogede 

skal efterfølgende synliggøres på amukurs.dk. 

 

 

Analysens baggrund 

 

Træets Efteruddannelsesudvalg har i de seneste år haft fokus på at udvikle AMU-kursuspakker målrettet 

medarbejdere med forskellige jobprofiler inden for træ- og møbelindustrien.  

 

Danmark har modtaget mange flygtninge og indvandrere, der har behov for deltagelse i kompetenceud-

vikling for at kunne finde beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Derfor er det centralt, at Træets 

Efteruddannelsesudvalg afdækker beskæftigelsesmulighederne for tosprogede, der gennem deltagelse i 

arbejdsmarkedsuddannelser kvalificeres til job inden for træ- og møbelindustrien.  
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Analysefaser og metoder 

 

Analysemetoden indledes med en desk-research, der kan afdække, hvilke af de arbejdsmarkedsuddan-

nelser, der er målrettet flygtninge og indvandrere, der kunne være relevante i forhold til TE-området. Der 

vil desuden blive gennemført en afdækning af, hvilke yderligere kompetencer virksomhederne efterspør-

ger i forhold til at ansætte denne målgruppe.  

 

Desk researchen vil desuden have fokus på andre branchers/efteruddannelsesområders erfaringer med 

specifikke behov for kompetenceudvikling af flygtninge/indvandrere. 

 

Derefter gennemføres der interview med repræsentanter fra mindst 12 virksomheder inden for træ- og 

møbelindustrien. Udvælgelsen af virksomhederne vil blive gennemført i et samarbejde mellem Træets 

Efteruddannelsesudvalg og udbyderne af AMU inden for branchen. Der vil desuden blive gennemført in-

terview med virksomheder, der ikke har erfaringer med ansættelse eller praktik af flygtninge og indvan-

drere, men som har udtrykt interesse for at ansætte flygtninge og indvandrere.  

 

Der vil i udvælgelsen af virksomheder til interview være opmærksomhed på at udvælge virksomheder, 

der allerede har erfaringer med ansættelse eller praktikophold for flygtninge og indvandrere samt virk-

somheder, der har udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og/eller erhvervsuddannelses-

elever. 

 

Der vil desuden blive gennemført interview med udvalgte jobcentre, der i relation til lokale beskæftigel-

sesmuligheder vil bidrage til at kvalificere flygtninge og indvandrere til ansættelse inden for træ- og mø-

belindustrien.  

 

Efter en analyse af det samlede datamateriale vil AMU-udbyderne blive inddraget i en proces, hvor der 

udvikles arbejdsmarkedsuddannelser og brancherettede AMU-kursuspakker, der er målrettet tosprogede.  

 

Analysens resultater samt forslag til arbejdsmarkedsuddannelser og brancherettede AMU-kursuspakker 

vil blive præsenteret i en analyserapport.  

 

Fase 1: Projektopstart og desk research 

Der gennemføres et indledende projektmøde, hvor analysen detailplanlægges. Derefter gennemføres en 

desk research med afdækning af relevante arbejdsmarkedsuddannelser, uddannelses- og ansættelses-

muligheder for flygtninge og indvandrere samt andre branchers/ 

efteruddannelsesområders erfaringer med specifikke behov for kompetenceudvikling af flygtnin-

ge/indvandrere 

 

Fase 2: Udvælgelse af virksomheder til interview samt styregruppemøde 

Der gennemføres et styregruppemøde, hvor resultaterne af desk researchen fremlægges og drøftes. På 

mødet drøftes det, hvilke virksomheder der skal deltage i interview. 
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På styregruppemødet præsenteres og drøftes et forslag til en interviewguide ved gennemførelse af inter-

view med de udvalgte virksomheder.  

 

Fase 3: Planlægning og gennemførelse af interview med virksomheder og jobcentre 

Der planlægges og gennemføres interview med mindst 12 virksomheder inden for træ- og møbelindustri-

en. Der indledes med telefoninterview, hvorefter der gennemføres fokusgruppeinterview med virksomhe-

der, der har udtrykt en særlig interesse i at ansætte flygtninge og indvandrere, samt virksomheder, der 

kan bidrage til at belyse, hvordan flygtninge og indvandrere bedst muligt kan kvalificeres gennem delta-

gelse i brancherettede AMU-kursuspakker.  

 

Interviewene med virksomhederne suppleres med interview med udvalgte jobcentre, der i relation til 

lokale beskæftigelsesmuligheder vil bidrage til at kvalificere flygtninge og indvandrere til ansættelse in-

den for træ- og møbelindustrien.  

 

Fase 4: Analyse af datamaterialet samt dialog med AMU-udbyderne 

Der gennemføres en analyse af det samlede datamateriale.  

 

Herefter planlægges og gennemføres et seminar med deltagelse af uddannelsesledere, konsulenter og 

faglærere, der kan bidrage til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser og brancherettede AMU-

kursuspakker, der er målrettet tosprogede, og som afspejler lokale beskæftigelsesmuligheder. 

 

Fase 5.  Udarbejdelse af analyserapport og styregruppemøde 

Der udarbejdes en analyserapport, der præsenterer analysens resultater. Rapporten vil indeholde forslag 

til arbejdsmarkedsuddannelser og brancherettede AMU-kursuspakker målrettet tosprogede.  

 

 

Projektorganisering 

 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem konsulenter i Træets Efteruddannelsesudvalg, repræsen-

tanter fra de skoler, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser inden for Træets Efteruddannelsesudvalg 

samt konsulenter fra Mærsk Nielsen HR.  

 

Træets Efteruddannelsesudvalg nedsætter en styregruppe, der afholder to møder i projektperioden.   
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Tidsplan  

 

Projektet gennemføres i perioden april-oktober 2017. 

 

 

Analyseaktiviteter 

April 

2017 

Maj 

2017 

Juni 

2017 

Juli 

2017 

Aug. 

2017 

Sept. 

2017 

Okt. 

2017 

 

Fase 1: Projektopstart med projektmøde 

og desk research 

       

 

Fase 2: Udvælgelse af virksomheder til 

interview samt styregruppemøde 

       

 

Fase 3: Interview med virksomheder og 

jobcentre 

       

 

Fase 4: Analyse af datamaterialet samt 

dialog med AMU-udbyderne 

       

 

Fase 5.  Udarbejdelse af analyserapport 

og styregruppemøde 

       

 

 
Budget 

Det samlede budget for analysen er kr. 422.940 inkl. moms.  

Se detaljeret budget herunder.
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Ønske om midler til ”Udvikling af AMU mål”, ”Udvikling af nye under-

visningsmaterialer” og ”Udvikling af læreruddannelse” i 2017 - 2018 

 
 
 Udvikling og revision af AMU mål 
 
Der ønskes midler til udvikling af 5 nye AMU mål i FKB 2780 (Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer 

mv.) 

Der ønskes midler til revision af 5 eksisterende AMU mål i FKB 2780 (Produktion af møbler, orgler, døre, 

vinduer mv.) 

Der ønskes midler til udvikling af 5 AMU mål i FKB 2781 (Bolig – og autointeriørmontering) 

 

 

Udvikling af nye undervisningsmaterialer 
 

I forbindelse med igangværende analyse ”Innovativ undervisning i åbent værksted” er der et øget behov 

for udvikling af undervisningsmateriale der specielt retter sig imod undervisning i åbent værksted, hvor 

der er brug for mere selvinstruerende undervisningsmaterialer. 

 

Udvikling af læreruddannelse 
Udvalget ansøger om midler til udvikling af en 2 dages konference for faglærere inden for området. Kon-

ferencen skal bidrage til at understøtte udviklingen af lærerkvalifikationer og skabe mulighed for erfa-

ringsudvekslinger omkring AMU med et øget fokus på de mange muligheder der er i AMU.  

Derudover skal konferencen også være med til at øge kendskabet til de aktiviteter der er igangværende 

omkring analyser og evalueringer 

 

Ansøgningen for 2017 omfatter 

 

Prioriteret rækkefølge analyser 

1. prioritet -  Kompetencekrav til medarbejdere inden for boligmontering  

2. prioritet -  Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet tosprogede  

3. prioritet – Test og bedømmelse i AMU 

 

 

Prioriteret udvikling af uddannelser, undervisningsmateriale og læreruddannelser 

 

1. prioritet –  Udvikling af læreruddannelse 

2. prioritet –  Udvikling af AMU - mål 

3. prioritet –  Udvikling af undervisningsmaterialer 
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TE ansøger med henvisning til ovenstående 

1. Udvikling af 5 AMU–mål i FKB 2781   kr.   50.000 

2. Udvikling af 5 nye AMU mål i FKB 2780  kr.   50.000 

3. Revision af 5 AMU mål i FKB 2780   kr.    50.000 

4. Kompetencekrav til medarbejdere inden for boligmontering kr. 338.200 (inkl. Revision) 

5. Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet tosprogede kr. 431.440 (inkl. Revision) 

6. Test og bedømmelse i AMU   kr. 662.590 (inkl. Revision)  

7. Udvikling af undervisningsmaterialer  kr.   30.000 

8. Udvikling af læreruddannelse   kr.   20.000 

9. Revision af AMU mål, læreruddannelse og uv. materialer kr.     8.500 

     

 
     I alt     kr.              1.640.730     
 
 
        
 

 

 

 

 

 



Arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og behovsredegørelse 2017 - MJE 

Generel - MJE 

Statistik: 
Udvalget oplever fortsat søgning til faget, men må desværre konstaterer, at der er en nedgang i AMU 
aktiviteten inden for Mejeri- og Jordbrugets efteruddannelse. 

I år 2013 var der i alt 21.402 kursister, i år 2014 var der i alt 23.316 kursister, i 2015 var der ialt 17.488 
kursister – desværre et fald på hele 5.828 kursister sammenlignet med året før. 

Udvalget vurdere at der i 2016 fortsat vil være mulighed for en faldende aktivitet. 

Aflysning af kurser 
Aflysning af kurser sker desværre ofte, og er til stor frustration for både virksomhederne, kursister og 
skolerne. Aflysningerne skyldes, at skolerne ikke kan samle et hold, og ikke altid er gode nok til at 
samarbejde om at samle hele hold på udvalgte skoler. De skoler der forsøger denne metode må ofte igen 
aflyse, da kursisterne ikke vil rejse så langt. Virksomhederne/kursisterne finder derfor alternative 
kursusudbydere eller kommer ikke på efteruddannelse – en vigtig faktor når der tales om nedgang i AMU 
aktiviteten.  

AMU Kurs 
Mejeri og Jordbrugets Efteruddannelse vil være at finde på AMU Kurs i løbet af september/oktober måned. 
AMU Kurs indeholder kurser fra flere efteruddannelsesudvalg, og kan benyttes af virksomheder, kursister 
og jobcentre til at tilmelde sig kurser samt planlægge uddannelsesforløb mv.  

FKB 2666 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg 

Kursusaktiviteten har desværre været faldende nogle år – ikke et voldsomt fald, men dog en tendens, som 
bør tages alvorligt. Udvalget håber at kursusaktiviteten i år 2016 forbliver uændret, og dermed ikke falder 
yderligere. 

Branchen mangler fortsat kvalificeret arbejdskraft i højsæsonen (april-september) og benytter – 
traditionens tro - fortsat AMU i vinterhalvåret. 

På det offentlige område vil de mange og store offentlige anlægsarbejder i de kommende år betyde øget 
efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. En særlig udfordring ved de store offentlige opgaver er, at de 
løses af flere internationale virksomheder og udenlandske medarbejdere. Det faglige udvalg støtter stærkt 
op om sociale klausuler og kædeansvar, således at alle firmaer tager ansvar ift. uddannelsesopgaverne. 
Derudover er der fortsat fokus på håndtering og afledning af regnvand grundet klimaændringerne. 

I forbindelse med den nye erhvervsuddannelsesreform vil alle anlægsgartnerelever blive undervist i 
behandling af overfladevand, så eleverne står bedre rustet til at udføre de mange arbejdsopgaver 
skybruddene forårsager, og forhåbentlig fremadrettet blive bedre ”klædt på” til opgaven. Når eleverne har 
gennemført EUD faget vil det fremover blive muligt at gennemføre Rørlæggeruddannelsen via AMU på 
merit. 

Der er fortsat succes med at gå fra ufaglært til faglært anlægsgartner via AMU. En model hvor GVU 
ordningen tidligere blev benyttet. I dag benyttes EUV ordningen. 

Til indholdsfortegnelsen



 
GVU ordningen er nu afskaffet, og det betyder, at de kursister der ønsker at gennemføre ”fra ufaglært til 
faglært” via AMU ikke længere har den samme mulighed for at modtage ubegrænset VEU godtgørelse, da 
virksomhederne kun er berettiget til 10 ugers VEU godtgørelse pr. kalenderår, hvorimod ved GVU 
ordningens eksistens, var der mulighed for at modtage ubegrænset VEU godtgørelse.  
 
Udvalget håber, at der på sigt vil komme en løsning, således at de virksomheder, som gerne vil opgradere 
deres medarbejdere til at gå fra ufaglært til faglært får mulighed for at modtage ubegrænset VEU 
godtgørelse. 
 
Beskrivelse af nye uddannelsesbehov, herunder begrundelse for udviklingsopgaver 
Branchen skal fortsat kunne håndtere regnvandet i anlæg og private haver, og dermed være i stand til at 
udføre en lang række arbejdsopgaver forbundet med klimaændringerne.  
I kraft af, at anlægsgartnereleverne nu undervises i behandling af overfladevand vurdere udvalget, at flere 
virksomheder vil sende deres medarbejdere på kursus i håndtering af regnvand i fremtiden. Derfor søges 
der midler til at udvikle et nyt LAR kursus. 
 
Derudover er der behov for at medarbejdere i branchen bliver bedre klædt på til at håndtere IT i branchen. 
Flere virksomheder er begyndt at benytte I-PADS til at hjælpe medarbejderne med at holde regnskab med 
tid, (egen og kundens tid), opgaveløsning, billeddokumentation af udført opgave, fakturering og meget 
mere. Derfor søges der midler til at udvikle et nyt kursus - Tids- og opgaveregistrering i anlægsgartnerfaget. 
 
Branchen efterlyser korte opdateringskurser af 1 eller 2 dages varighed. Derfor søges der midler til at 
udvikle arbejdsmarkedsrelevante opdateringskurser med begrænset varighed og indhold. 
 
Derudover er der søgt midler til udarbejdelse af uddannelsesstrukturer og branchepakker, herunder 
branchepakker målrettet tosprogede – tema 1. Baggrund, formål, indhold og metode fremgår af 
ansøgningsskemaet. 
 
Afslutningsvis, så er Sandmoseskolen og Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder i gang med at analysere 
behovet for efteruddannelsesbehov på det horisontale niveau. Udvalget afventer analyse resultatet, og 
udvalget vil tage udgangspunkt i behovene når der igen skal søges udviklingsmidler til næste år.  
 
AMU kvalitetscheck – FKB 2666: 
Sekretariatet vil i løbet af året invitere skolerne til et AMU kvalitetscheck. Følgende skal indgå i 
kvalitetssikringen:  
 

 Relevans (uddannelsesmål/undervisningsmateriale)  

 Sammenlægning eller opsplitning af mål herunder sikre, at der ikke er for meget overlap i 
kursusindholdet på de forskellige kurser 

 Forenkling af målindhold, hvor det er muligt  

 Vurdere indhold i jobpakkerne 
  
Opstart efterår/vinter og afsluttes i løbet af år 2017. 
 
 
 
 
 



FKB 2646 Produktion og pakning af mejeriprodukter 
 
Udvalget oplever en stigende søgning til uddannelsen til mejerist. Desværre må udvalget konstatere et fald 
i amu-aktiviteten i forhold til sidste år, hvilket formentlig skyldes, at der i 2014 har været en ekstraordinær 
søgning til en række af AMU-kurser p.g.a. omlægning af produktionen i branchen med der af afledt behov 
for efteruddannelse af medarbejdere.  
 
Udviklingen inden for mejeriindustrien går forsat i retning af færre og større driftsenheder, som bliver mere 
og mere mekaniseret, og hvor processtyring og driftsoptimering spiller en stadig større rolle. Samtidig 
består branchen af en række mindre mejerier, hvor håndværksmæssige traditioner er i højsæde. 
Udviklingen stiller større og større krav til medarbejdernes produktivitet og kompetencer, hvilket AMU-
uddannelserne i høj grad kan være med til at sikre.  
 
Udvalget har sammen med skolen (Kold College), det faglige udvalg og relevante repræsentanter fra 
branchen drøftet fremtidige uddannelsesbehov. Det er problematisk, at så mange af de faglige kurser 
aflyses, da det er med til at svække tilliden til Amu-uddannelsessystemet. Kursisterne oplever gang på gang, 
at de kurser, som skal opkvalificere deres faglige kompetencer, aflyses. Mejeriområdet er særligt udfordret, 
da alle amu-kurser inden for FKB’en alene udbydes på en skole.  
 
Uddannelsesmaterialer vedr. diverse AMU-kurser gennemgået de seneste år. Dette har resulteret i, at 
enkelte kruser er nedlagt og andre er blevet revideret, således at de er i overensstemmelse med 
udviklingen inden for branchen.   
 
Der er enighed om, at der fortrinsvis skal være fokus på faglærtes uddannelsesbehov. Korte kurser eller 
kursusmoduler af 2 – 3 dages varighed, fungere bedst i branchen.  
 
Mejerifagets Fællesudvalg vil gennemføre en spørgeskemaundersøgelse i branchen med det formål at få 
kortlagt: 

 Begrundelsen for at de faglige AMU-Uddannelserne ikke benyttes i højere grad end tilfældet er 

 Om kursusudbud og kursernes faglige niveau lever op til forventningerne 

 Om der er behov for yderligere kurser inden for faglige områder 

 Hvad der kan få branchen til at benytte sig af de faglige kurser inden for området.  
 
 
Endvidere er der enighed om, at der er behov for udvikling af kompetencemål og undervisningsmaterialer 
til to AMU-kurser:  
 

 Inddampning af mælk 
I 2016 har Mejerifagets Fællesudvalg udviklet et kursus i spraytørring af mælk. En stadig større andel af 
mælken anvendes til pulverproduktion, hvorfor der er et løbende behov for at styrke og udbygge de faglige 
kompetencer som området. Pulver kan enten produceres ved spraytørring eller inddampning af mælk. 
Begge produktionsformer anvendes i branchen. For at dække efteruddannelsen af medarbejdere på begge 
måder at producere pulver på, er der behov for udvikling af et kursus i inddampning af mælk.  
 

 Mælkens proteiner og andre værdistoffer 
Der er under 2015/2016 rammen givet tilsagn om støtte til udvikling af ovenstående AMU-kursus. For bl..a 
at være konkurrencedygtig er det vigtig at udnytte alle dele af mælken. Der er i branchen behov for større 
kendskab til de værdistoffer der ligger i mælken - Især omkring valle.  
 



Der er under 2015/2016 rammen givet tilsagn om støtte til udvikling af ovenstående AMU-kursus, men på 
grund af stor udskiftning i ledelsen og blandt lærerne i mejeriafdelingen på Kold College vil det ikke være 
muligt at få kurset færdigudviklet inden fristen 31. december 2016. Derfor gensøges der om midler til 
kurset under 2017/2018 rammen.  
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Arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og behovsredegørelse for 2017  
På baggrund af brev af 12. august 2016 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om indkaldelse af 
ansøgninger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for finansåret 2017 for 
Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor & Kødbranchen er 
udarbejdet nærværende arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og behovsredegørelse for 2017. 

Redegørelsen er opbygget således: 
1. Sammenfatning:

a. De vigtigste punkter i den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse
b. Behovsredegørelsen

2. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet og uddannelsesbehovet og beskrivelse af
udviklingsopgaver inden for FKB’en:
a. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på

FKB’ens jobområde
b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov inden for FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag
c. Behovsredegørelse for FKB’en

Der er udarbejdet et punkt 2 for hver af udvalgets seks FKB’er. 

Til indholdsfortegnelsen
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1. Sammenfatning 
a. De vigtigste punkter i den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 

Udviklingen inden for industrislagterområdet (FKB 2248) har været præget negativt på antallet af såvel 
slagterier som arbejdspladser samt på medarbejdernes efterspørgsel efter kompetenceudvikling. 
Investeringen i den teknologiske side af produktionsapparatet har til gengæld været massivt stigende, og 
ny teknologi udfordrer nu mere og mere branchen i forhold til medarbejdernes behov for faglig 
uddannelse og efteruddannelse. 
 
Inden for detailslagterområdet (FKB 2249) er udviklingen på arbejdsmarkedet præget af, at 
detailslagterbutikkernes kunder i højere og højere grad efterspørger kvalitet, convenience og økologi 
samt et stadig bredere udbud af traditionelle og mindre traditionelle kødprodukter. Branchen er 
endvidere præget af fødevarebranchens fokus på udvikling og hygiejne. 
 
Kodeordet for udviklingen inden for bager- og konditorområdet (FKB 2267) i disse år er kvalitet. 
De bagerier, der er i fremdrift og har succes, er alle virksomheder, som har kvalitet i højsædet og 
anvender kvalitetsråvarer. Udviklingen ses tydeligst manifesteret i de større byer. Det øgede fokus på 
kvalitet hænger ikke mindst sammen med den sundhedsbølge, der præger danskernes spisevaner, hvilket 
stiller krav om et mere differentieret varesortiment og sundere produkter. 
 
Udviklingen inden for reception, servering og serviceområdet (FKB 2279) har fokus på medarbejdernes 
kompetencer i relation til øget ansvarsområder/ledelse og videre karriereforløb, hvilket analysen 
”Strukturforløb inden for reception, servering og service” også viste. Analysen, der blev gennemført i 1. 
halvår 2016, kortlagde behovet for faglige kompetencer i 4 sammensatte forløb, herunder behovet for 
kompetencer inden for branchen, der endnu ikke er uddannelsesdækkede.  
 
Omdrejningspunktet for udvikling inden for restaurant- og kantineområdet (FKB 2281) er stadig 
bæredygtighed. Der er således stor interesse for kompetencer til optimering af de friske økologiske og 
lokale råvarer ved anvendelse af både nye og kendte konserveringsmetoder - for både mere bæredygtig 
og innovativ madfremstilling. Branchen har afdækket behov for opdatering af eksisterende kursus til 
praktikvejledere af elever i hotel- og restaurationsbranchen, så kompetencerne stemmer overens med de 
nuværende opgaver i relation til praktikvejledning af elever på erhvervsuddannelserne inden for hotel- og 
restaurationsbranchen.  
 
Institutionskøkkenområdet (FKB 2286) viser stadig interesse for madspild, sensorik, utraditionelle 
råvarer og råvarekvalitet samt service og servering af måltider til ældre og patienter. Udviklingen inden 
for området viser behov for revidering af kompetencerne til praktikvejledning af elever på 
erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent. Desuden efterspørger branchen opdatering af kompetencer 
til de kursister, der tidligere har gennemført eksisterende kursus, for at blive gjort ajour med de 
nuværende regler og retningslinjer.  
 

b. Behovsredegørelsen 
Den samlede aktivitet i 2015 på alle udvalgets uddannelser er faldet med 19 % i forhold til 2014 og med 
33 % i forhold til 2013. Ophævelsen af certifikatkravet til Almen fødevarehygiejne har haft en synlig 
negativ effekt på den samlede aktivitet. Udviklingen i 2013-15 på den samlede aktivitet på de øvrige 
kurser uden Almen fødevarehygiejne var et fald på 21 %.  
 
Alle udvalgets FKB’er har vist et fald i den samlede aktivitet for 2015 med undtagelse af FKB 2279 
(Reception, servering og service), der har haft en markant stigning på på 30 % siden 2014.  
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FBK 2249 (Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer) har ikke haft målbart aktivitet i perioden 
2014-15, og FKB’en havde således det største relative fald i udvalgets samlede aktivitet.  
 
Generelt for alle udvalgets FKB’er har faldet i aktiviteten været større for ledige kursister end kursister i 
beskæftigelse. Inden for FKB 2281 (Madfremstilling - restaurant, kantine og catering) er den samlede 
aktivitet i perioden 2014-15 for kursister i beskæftigelse steget med 1 %, mens aktiviteten for ledige 
kursister er faldet med 26 %. Tilsvarende er aktiviteten i 2015 for kursister i beskæftigelse inden for FKB 
2279 (Reception, servering og service) steget med 70 % siden 2014, mens aktiviteten for ledige kursister 
er faldet med 46 %.  
 
Af aktiviteten i 2015 har det ikke været muligt at konstatere en effekt af de 6-ugers jobrettede 
uddannelsesforløb. For 2016 forventes de at få en større effekt, ligesom initiativer over for flygtninge og 
indvandrere vil kunne påvirke aktiviteten fremadrettet. 
 
Det forventes ikke, at tendensen med svagt faldende aktivitet for det samlede udbud af kurser for 
udvalgets 6 FKB’er, ændres i 2016. Tallene for 1. kvartal 2016 viser et mindre fald i den samlede aktivitet 
i forhold til de foregående år.  
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2.1. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter 
a. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på FKB’ens jobområde 

Strukturtilpasninger blandt de store virksomheder i slagteribranchen har resulteret i lukninger af flere 
slagterianlæg, fordi antallet af slagtesvin, der slagtes på danske slagterier, fortsat falder. Svineslagtning 
udgør langt den overvejende del af produktionen inden for industrislagtning. 
 
Løntunge arbejdsopgaver, dvs. det manuelle skærearbejde, bliver i stigende grad outsourcet til lande, 
hvor lønomkostningerne er lavere end i Danmark. 
 
Ny teknologi med automatisering af slagteprocessen, slagterobotter og røntgenteknologi vinder i 
stigende grad indpas på de danske industrislagterier. I takt med automatiseringen vil flere funktioner på 
slagterierne enten overgå til eller indeholde elementer af procesovervågning. 
 
De fleste medarbejdere inden for industrislagtning er ufaglærte og arbejder i linjeproduktion og på 
akkord. Kompetenceudvikling af medarbejdere sker primært ved, at virksomhederne selv skoler de 
ufaglærte via intensive korte introducerende kurser. 
 

b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov inden for FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 
Der efterspørges p.t. ikke nye uddannelser eller tiltag i relation til forhåndsanmeldelsen i øvrigt. 
 

c. Behovsredegørelse for FKB’en  
Den samlede aktivitet for både ledige og beskæftigede kursister faldt med 11 % i 2015 i forhold til 2014. 
Der har i hele 2015 ikke været aktivitet på FKB’ens kernemål. Tallene for 1. kvartal 2016 viser, at der 
stadig ikke er aktiviteten på FKB’ens kernemål. 
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2.2. FKB 2249 Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer 
a. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på FKB’ens jobområde 

Udviklingen inden for branchen er præget af kvalitet og convenience. Der tænkes i hele måltidsløsninger 
til kunderne, der vil spare tid og have mulighed for at spise sundt. 
 
De større supermarkedskæder som COOP og Dansk Supermarked oplever stor fremgang i salget fra 
deres slagterafdelinger, især fra delikatesseafdelingerne, hvilket har øget efterspørgslen efter faglærte 
detailslagtere. 
 
Branchen har iværksat en imagekampagne for at skal tiltrække flere elever til detailslagteruddannelsen. 
 
Uddannelsesbehovet har ikke kunnet aflæses i øget AMU-aktivitet inden for området eller større udbud 
af AMU-kurser. 
 

b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov inden for FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 
Der efterspørges p.t. ikke nye uddannelser eller tiltag i relation til forhåndsanmeldelsen i øvrigt. 
 

c. Behovsredegørelse for FKB’en  
Den samlede aktivitet i 2015 var mindre end 5 kursister, hvilket er et fald i aktiviteten fra 143 kursister 
siden 2014  
 
Tallene for 1. kvartal 2016 viser, at der stadig ikke er aktivitet på FKB’ens kurser. Aktiviteten har lidt 
svært ved at blive lavere end ingenting. 
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2.3. FKB 2267 Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling 
a. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på FKB’ens jobområde 

Fokus på kvalitet, kendskab til og anvendelse af de rene varer – at brødet og kagerne laves fra bunden af 
- har generelt fået større bevågenhed inden for branchen.  
 
Der er p.t. stor efterspørgsel efter især faglærte bagere, som mestrer håndværket. Bl.a. de større 
supermarkedskæder som COOP og Dansk Supermarked har iværksat en offensiv indsats for at tiltrække 
flere elever til branchen.  
 
Det forventes, at der vil komme flere ufaglærte medarbejdere og/eller rekruttering af faglærte 
medarbejde fra udlandet til branchen i de kommende år for at afhjælpe manglen på faglært arbejdskraft.  
 
Analysen om udvikling af strukturforløb for horisontal og vertikalt kompetenceløft af medarbejdere 
inden for bager- og konditorområdet er igangværende og forventes at afdække kompetencebehovet. 
 

b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov inden for FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 
Der efterspørges p.t. ikke nye uddannelser eller tiltag i relation til forhåndsanmeldelsen i øvrigt. 
 

c. Behovsredegørelse for FKB’en  
Den samlede aktivitet i 2015 faldt med 24 % i forhold til 2014. For beskæftigede kursister faldt 
aktiviteten med 9 %.  
 
Aktiviteten har primært været på kernemålene og for en stor dels vedkommende været relateret til 
chokoladefremstilling samt salg og service.  
 
Aktiviteten forventes at stige primært i relation til ledelse af hygiejne og egenkontrol samt 
kvalitetssikring. Derudover ses en signifikant stigning i aktiviteten i retning af tærter og kager samt 
temaprodukter. Tallene for 1. kvartal 2016 viser en kraftig stigning i aktiviteten på såvel kernemål og 
tilkoblede mål. 
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2.4. FKB 2279 Reception, servering og service 
a. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på FKB’ens jobområde 

Analysen ”Strukturforløb inden for reception, servering og service”, der blev gennemført i 1. halvår 
2016, har kortlagt branchens behovet for sammensatte uddannelsesforløb inden for jobområdet. 
Behovet for kompetencer blev afdækket gennem dybdegående interviews med ledere og medarbejdere i 
12 virksomheder, der repræsenterer branchen på landsplan. Virksomhederne efterspurgte 
medarbejdernes kompetencer i brugen af sociale medier samt ved online gæstebetjening, gæsteoplevelser 
og markedsføring. Øget behov for kompetencer i psykologi, kulturforståelse og konflikthåndtering i 
forhold til såvel gæster som til medarbejdere og virksomhedsdrift blev også fremhævet af de fleste 
virksomheder. Virksomhederne pegede især på de krav, der stilles til receptionisternes og tjenernes 
menneskelige/sociale kompetencer og beherskelse af ”psyke” i deres daglige arbejde. Behovet for 
kompetence i relation til virksomhedens nye produkter og målgrupper (fx vedrørende tilgængelighed og 
allergi). Størstedelen af de afdækkede kompetencebehov var relateret til medarbejdernes øgede 
ansvarsområder og videre karriereforløb. 
 
Analysen afdækkede behovet for 4 nye strukturforløb, hvoraf tre af de sammensatte forløb afdækkede 
behov for både revision af eksisterende arbejdsmarkedskurser og udvikling af nye:  

 Til det sammensatte forløb til ”Headwaiter” afdækkede analysen et udækket behov for kompetencer 
til vagtplanlægning af medarbejdere og elever samt til online korrespondance i relation til både gæster 
og leverandører. Derudover ønskes kompetencer til håndtering af medarbejdernes og elevers trivsel i 
det daglige arbejde på arbejdspladsen. 

 Til det sammensatte forløb til ”Restaurantchef” afdækkede analysen et udækket behov for 
kompetencer til at tage hensyn til gæsters mobilitet (tilgængeligheden på hotel og restaurant) samt til 
gæsters allergier. Derudover efterspørges kompetencer til håndtering af gæsters og medarbejdernes 
sikkerhed og trivsel på hotel og restaurant.  

 Til det sammensatte forløb til ”Receptionschef” afdækkede analysen et udækket behov for 

kompetencer i relation til optimering og kvalitetssikring af processer i receptionen samt håndtering af 

klager ved online gæstebetjening. Derudover er der behov for kompetencer i markedsføring gennem 

sociale medier og online events samt udvikling af serviceydelser, der omfatter gæsters mobilitet og 

allergier. 

 Derudover kortlagde analysen sammensætning af de AMU-kurser i ”Vejen mod faglært receptionist”, 

som kan give merit på erhvervsuddannelsen skoledel, som kunne dækkes af det eksisterende 

kursusudbud i FKB’en - med undtagelse af behov for udvikling et enkelt kursus.  
 
Branchen har fokus på at styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen for ufaglærte medarbejdere, og vil 
derfor gennemføre en analyse med henblik på at afdække behovet for kompetencer for medarbejderne, 
der arbejder i receptionen inden for jobområdet. To tidligere analyser har vist, at medarbejderne i 
receptionen fortrinsvis er ufaglærte medarbejdere eller medarbejdere med anden faglig baggrund i en 
tværgående funktion. Opgaver og funktioner i receptionen variere kraftigt i forhold til virksomhedstype 
og størrelse, herunder omfang og niveau for de enkelte opgaver, fx er booking og check-in i receptionen 
på kroen meget forskellig fra booking og check-in på high-end hoteller.  Den teknologiske og 
samfundsmæssige udvikling inden for området stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer og til 
fleksibilitet, herunder kompetence til egen faglig udvikling inden for området, der følger 
arbejdsmarkedets krav. 
 

b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov inden for FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 
Der er behov for kompetencer til at udvikle produkter og serviceydelser i relation til gæsters 
mobilitet/tilgængelighed på virksomheden og til gæster med allergi/overfølsomhed (fx mad, pollen og 
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støv m.m). Kompetencerne ses i sammenhæng med udvikling af andre serviceydelser til gæster og skal 
målrettes medarbejdere på både hotel og restaurant. Branchen ser gerne en revision af eksisterende 
kursus ”48009 Receptionens innovative serviceydelser”. Uddannelsesbehovet er afdækket i den ordinære 
analyse ”Strukturforløb inden for reception, servering og service” fra juli 2016.  
 
Der søges derfor midler til: 

 Revision af ”Receptionens innovative serviceydelser” (1. prioritet) 
 
Der er behov for kompetencer til at udvikle og understøtte hotellets og/eller restaurantens brand 
gennem markedsføring af events online og på sociale medier samt anvendelse af sociale medier til 
styrkelse af hotellets brand. Kompetencerne ses i sammenhæng med udvikling af serviceydelser til gæster 
på både hotel og restaurant. Branchen ser gerne en revision af eksisterende kursus ”48010 Branding og 
afsætning i receptionen”. Uddannelsesbehovet er afdækket i analysen ”Strukturforløb inden for 
reception, servering og service” fra juli 2016.  
 
Der søges derfor midler til: 

 Revision af ”Branding og afsætning i receptionen” (1. prioritet) 
 
Der er behov for, at medarbejderne er klædt på til at varetage digital gæstebetjening i forbindelse med 
online gæsteklager. Det digitale medie er stadig nyt for mange gæster, der kan have svært ved at 
formulere sig skriftlig, og hvor hæmningerne til at fastholde ’god tone’ i sin skriftlige formidling kan 
forsvinde, når der ikke står en person foran dem. Formulering og sagsbehandling i online gæstebetjening 
er anderledes, men en fastlagt formuleringsform gør den digitale kommunikation med gæsterne 
nemmere. Endvidere har det digitale værktøj ved gæsteklager processuel mange fordele, som bør 
udnyttes til optimering af serviceprocesserne. Kompetencerne skal anvendes af medarbejder på både 
hotel og restaurant. Branchen ser gerne en revision af eksisterende kursus ”48150 Gæstebetjening ved 
klager i receptionen”. Uddannelsesbehovet er afdækket i analysen ”Strukturforløb inden for reception, 
servering og service” fra juli 2016.  
 
Der søges derfor midler til: 

 Revision af ”Gæstebetjening ved klager i receptionen” (1. prioritet) 
 
Der er behov for udvikling af kompetencer til at udarbejde skriftlige/digitale tilbud og bekræftelser ud 
fra tilstrækkelig kendskab til bl.a. leverandørforhold, herunder anvendelse af de mest almindelige 
forretnings- og brancheudtryk i den interne og eksterne digitale og online korrespondance. Der er 
endvidere behov for kompetence til at varetage restaurantens online gæsteevaluering med kendskab til 
evalueringsmetoder. Uddannelsesbehovet er afdækket i analysen ”Strukturforløb inden for reception, 
servering og service” fra juli 2016. 
 
Der søges derfor midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 

 ”Adm. og korrespondance på hotel og restaurant” (1. prioritet) 
 
Der er behov for udvikling af kompetencer til at udføre vagtplanlægning for medarbejder og elever - ud 
fra viden om overenskomsterne på området herunder BAR. Medarbejderne skal desuden have kendskab 
til uddannelsesmetoder og -planer for elever på hotel og restaurant samt kunne gennemføre vidensdeling 
og formidling i det daglige arbejde med koordinering af medarbejdere. Uddannelsesbehovet er afdækket i 
analysen ”Strukturforløb inden for reception, servering og service” fra juli 2016. 
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Der søges derfor midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 

 ”Elev- og vagtplanlægning på hotel og restaurant” (1. prioritet) 
 
Frontpersonale er ofte udsat for påvirkning af gæsters negative adfærd, der kan bringe ekstra pres på 
medarbejderne og deres interne samarbejde. Der er i branchen fokus på at medarbejdere, der har ansvar 
for andre medarbejdere eller tilsvarende opgaver, har tilstrækkelig kompetencer til at skabe tryghed og 
trivsel i frontpersonalets daglige arbejde. Behovet for kompetencer er relateret til arbejdsmiljøet 
vedrørende trivsel og sikkerhed samt til pleje af personalet i deres daglige arbejde med servicering af 
gæster. Uddannelsesbehovet er afdækket i analysen ”Strukturforløb inden for reception, servering og 
service” fra juli 2016. 
 
Der søges derfor midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 

 ”Sikkerhed og trivsel på hotel og restaurant - trin 1” (1. prioritet) 
 
Gæsternes tryghed er en stor del af gæsternes oplevelse og virksomhedens værtskab. Der er i dag mere 
fokus på sikkerheden og på medarbejdernes kompetence til koordinering af personalet og 
gennemførelsen af processerne for krisehåndteringen. Medarbejdere, der har personaleansvar eller 
arbejdsopgaver i relation til sikkerhed og tryghed for gæster og personale, har brug for viden og 
kompetencer til håndtering af sikkerheden for gæster og personale ved kriser/ulykker samt ved 
koordineringen. Medarbejdere med ansvar over for frontpersonale har behov for kompetencer til 
kommunikation i det daglige samarbejde med personale og gæster (herunder gæsteevalueringer) og til 
gennemførelsen af den svære samtale. Medarbejderne har endvidere behov for kompetencer til 
opsætning af regler og retningslinjer for medarbejdernes anvendelse af sociale medier (it-politikker). 
Uddannelsesbehovet er afdækket i analysen ”Strukturforløb inden for reception, servering og service” fra 
juli 2016. 
 
Der søges derfor midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 

 ”Sikkerhed og trivsel på hotel og restaurant - trin 2” (1. prioritet) 
 
Der er behov for udvikling af kompetencer til at gennemgå tilgængeligheden (screening og registrering af 
tilgængelighedsproblemer) for både ansatte og hotel- og restaurantgæster - fx for opfyldelse af branchens 
mærkningsordning ”God Adgang”. Tilgængeligheden kan gennemgås med henblik på 
tilgængelighedspolitikker og med henblik på at opfylde kravet til den ønskede tilgængelighed for gæster 
og ansatte. Der er endvidere behov for kompetencer til at imødekomme gæster med overfølsomhed over 
for stoffer, som kommer ind i kroppen, eller til forebyggelse af allergiske reaktioner - herunder allergener 
i mad og drikke, pollen og støv. Uddannelsesbehovet er afdækket i analysen ”Strukturforløb inden for 
reception, servering og service” fra juli 2016. 
 
Der søges derfor midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 

 ”Hensynet til gæsters mobilitet og allergi” (1. prioritet) 
 
Service er stadig den store konkurrenceparameter i branchen. Branchen kræver øget grad af service og 
serviceoplevelser for gæsten for samme økonomi - uden at gå på kompromis med kvalitet. Der er behov 
for udvikling af kompetencer til optimering af arbejds- og beslutningsprocesser for frontpersonalet på 
hotel og restaurant. Ved at anvende principperne i Lean kan arbejdsprocesserne i service og servicering 
af gæsterne optimeres og kvalitetsudvikles. Uddannelsesbehovet er afdækket i analysen ”Strukturforløb 
inden for reception, servering og service” fra juli 2016. 
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Der søges derfor midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 

 ”Lean på hotel og restaurant” (1. prioritet) 
 
Til det sammensatte forløb af AMU-kurser i ”vejen mod faglært receptionist”, der skal kunne give 
godskrivning af skoleundervisningen i erhvervsuddannelsen til receptionist, mangler udvikling af et 
enkelt kursus, før det kan blive forlagt Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen mhp. indførsel af 
en standardgodskrivning. Der skal udvikles et kursus med kompetencer til aktivt at medvirke til at øge 
sikkerhedsniveauet og efterleve planer ved kriser og katastrofer, aflæse og vurdere gæsters adfærd og 
handle hensigtsmæssig i forhold til den almene sikkerhed for gæster, personale og virksomhedens, 
korrekt personlig fremtræden og adfærd ved sikring af gæsters og egen sikkerhed samt inddrage 
evakueringsplan o.l. mm samt ved brand, sygdom, tyveri, røveri, vold, kriser og trusler, herunder terror. 
Det skal kunne ydes førstehjælp og anvendes brandslukningsredskaber. Uddannelsesbehovet er afdækket 
i analysen ”Strukturforløb inden for reception, servering og service” fra juli 2016. 
 
Der søges derfor midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 

 ”Sikkerhed og førstehjælp på hotel og restaurant” (1. prioritet) 
 
Branchen har fokus på at styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen for ufaglærte medarbejdere, og vil 
derfor gennemføre en analyse med henblik på at afdække behovet for kompetencer for medarbejderne, 
der arbejder i receptionen inden for jobområdet. For at medarbejderne i receptionen kan opnå behovet 
for kompetencer inden for jobområdet, skal undersøgelsen dels kortlægge spredningen af virksomheder i 
beskæftigelsesområdet, herunder beskrive typer af virksomheder, medarbejdere og arbejdsfunktioner i 
receptionen. Derudover skal undersøgelsen afdække de kompetencer, som medarbejderne skal have i 
jobfunktionen, herunder hvilke kompetencebehov, der kan dækkes af arbejdsmarkedsuddannelserne 
inden for jobområdet, og hvilke udviklingstiltag udvalget skal foretage, for at dække behovet for 
kompetenceudvikling for medarbejderne i beskæftigelsesområdet. Behovet for analysen er afdækket af 
organisationerne. 
 
Der søges midler til gennemførelse af følgende analyse: 

 Afdækning af kompetencebehov for medarbejdere i receptionen inden for Reception, servering 
og service (1. prioritet) 

 
c. Behovsredegørelse for FKB’en  

Den samlede aktivitet i 2015 steg med 30 % i forhold til 2014, hvor aktiviteten for beskæftigede kursister 
steg med 70 %.  
 
Aktiviteten på kernemål i 2015 steg samlet med 127 %. Kernemålene i ”Kommunikation i 
serviceorienteret gæstebetjening” og ”Rundt om konflikter med gæsten” har haft en signifikant stor 
aktivitet i 2015. Aktiviteten på dørmandsuddannelsen har haft en lille stigning i 2015 i forhold til 2013 og 
2014. I 2015 har aktiviteten derudover primært været relateret til værtskab og præsentation af menuer.  
 
Efter den store stigning i aktiviteten i 2015 forventes aktiviteten at stagnere i 2016 - primært grundet 
forventning om øget aktivitet for flygtninge og indvandrere og gennem opkvalificerende 
uddannelsesforløb via Positivlisten eller ”fra ufaglært til faglært tjener”. 
 
Tallene for 1. kvartal 2016 viser et kraftigt fald i aktiviteten for kernemål i forhold til 2015 - men en 
stigning på 14 % set i forhold til aktiviteten i samme periode 2014.  
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2.5. FKB 2281 Madfremstilling – restaurant, kantine og catering 
a. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på FKB’ens jobområde 

Der er i branchen stadig stor fokus på bæredygtighed i madfremstillingen for bl.a. at optimere driften. 
Ved at optimere anvendelsen af de indkøbte økologiske og friske danske råvarer – der i større grad 
hentes fra restauranternes egen køkkenhave – kan mængden af madspild minimeres. Optimering af 
råvarer (fx overskud ved tilberedningen) kan forarbejdes, så det kan anvendes – enten i den ordinære 
madfremstilling senere på sæsonen eller ved kulinarisk innovation. Branchen har fået øje på de 
gastronomiske muligheder, der kan skabes ved brug af råvarernes madtekniske egenskaber og anvendelse 
af både nye og kendte kemiske processer/konserveringsmetoder til fermentering og syltning. Der er 
behov for kompetencer til fermentering og syltning – for en både mere bæredygtig og innovativ 
madfremstilling.     
 
AMU-kurset for praktikvejledere af elever i hotel- og restaurationsbranchen har, siden kurset blev 
udviklet i 2008, haft en mindre men stabil aktivitet på gennemsnitlig 23 kursister om året. Da 
erhvervsuddannelsen til gastronom, tjener og receptionist gennem de sidste knap 10 år har været 
underlagt både faglig fornyelse samt flere reformer på erhvervsuddannelsesområdet, mener branchen, at 
der er behov for en revision af kurset, så kompetencerne stemmer overens med de nuværende opgaver, 
som praktikvejleder for elever inden for hotel- og restaurationsbranchen står over for.  
 
I 2017 gennemføres analysen om udvikling af strukturforløb for horisontal og vertikalt kompetenceløft 
af medarbejdere inden for madfremstilling. Analysen forventes at kortlægge medarbejdernes behov for 
kompetencer og afdække kompetencebehov, som endnu ikke er uddannelsesdækket.  
 

b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov inden for FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 
Medarbejdere inden for branchen har behov for kompetencer til fermentering og syltning af sødt og 
surt. Fermenteringen og syltningen skal have udgangspunkt i udnyttelse af råvaren og dens madtekniske 
egenskaber og dens forarbejdede potentiale i basale madretter. Der skal endvidere være fokus på den 
tilhørende hygiejne før, under og efter processerne. Uddannelsesbehovet er afdækket af en godkendt 
uddannelsesinstitution. 
 
Der søges derfor midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 

 ”Fermentering og syltning” (1.prioritet) 
 
Der er behov for, at det eksisterende AMU-kursus for praktikvejledere af elever i hotel- og 
restaurationsbranchen bliver revideret med henblik på opdatering i forhold til både faglige fornyelse og 
de seneste reformer inden for erhvervsuddannelsesområdet, så praktikvejlederen kan blive ”klædt på” til 
opgaven bedst muligt. Uddannelsesbehovet er afdækket af organisationerne. 
 
Der søges derfor midler til: 

 Revision af ”40422 Praktikvejleder i hotel- og restaurationsbranchen” (1. prioritet) 
 

c. Behovsredegørelse for FKB’en  
Den samlede aktivitet faldt i 2015 med 21 % i forhold til 2014. For kursister i beskæftigelse var faldet på 
12 %. Korrigerer vi for Almen fødevarehygiejne, som ikke længere er obligatorisk, er aktiviteten for 
kursister i beskæftigelse steget med 1 % i både 2013-14 og i 2014-15. 
 
Aktiviteten på kernemål faldt samlet med 17 % i 2015 i forhold til 2013, hvorimod aktiviteten for 
kursister i beskæftigelse i samme periode steg med 21 %. Der har siden 2013 været et fald i aktiviteten 
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inden for kurset Almen fødevarehygiejne på omkring godt 60 %. 
 
Aktiviteten i kernemål viser øget interesse og behov for kompetencer relateret til cafeteria og 
kantineområdet, herunder anretning, lunt og varmt køkken, bagværk, kager og desserter. Der her 
endvidere været synlig efterspørgsel efter kompetencer i relation til råvarer, gastronomi, bæredygtighed og 
økologi. 
 
Aktiviteten forventes at være tilsvarende som i 2015. Tal for 1. kvartal 2016 viser dog et kraftigt fald i 
aktiviteten på kernemål og et mere moderat fald i den samlede aktivitet i samme periode. 
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2.6. FKB 2286 Mad til grupper med varierede behov for ernæring 
a. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på FKB’ens jobområde 

Udviklingen inden for institutionskøkkenområdet (FKB 2286) bærer stadig præg af stærk fokus på 
madspild i kantiner og storkøkkener samt på måltidernes sensoriske og næringsmæssige udtryk gennem 
råvarerne, hvor der også inden for denne branche gerne anvendes utraditionelle råvarer og fokuseres på 
råvarernes kvalitet. Der er endvidere stadig interesse for kompetencer relateret til måltidsoplevelsen, 
herunder service og servering af måltider til ældre og patienter. 
 
AMU-kurset for praktikvejledning af elever på ernæringsassistentuddannelsen har, siden kurset blev 
udviklet i 2008, haft en stabil aktivitet på gennemsnitlig 65 kursister om året. Da erhvervsuddannelsen til 
ernæringsassistent gennem de sidste knap 10 år har været underlagt både faglig fornyelse samt flere 
reformer på erhvervsuddannelsesområdet, mener branchen, at der er behov for en revision af kurset, så 
det svarer overens med de nuværende betingelser som praktikvejleder for ernæringsassistenter. Desuden 
efterspørger branchen endvidere et kursus til de kursister, der tidligere har gennemført og har opnået 
kompetencerne i kurset for at blive holdt ajour med de nuværende regler og retningslinjer for 
erhvervsuddannelsen og forventninger til praktikvejledningen af eleverne.  
 
Udvalget ønsker at gennemføre en analyse, der skal afdække og gennemgå kompetencerne i alle mål 
relateret til madfremstilling i FKB 2286. Det overordnede formål er at moderniser og forenkle AMU-
kursernes kompetencemål samt skabe et bedre overblik for medarbejdere og virksomheder over det 
samlede kursusudbud og derved give grundlag for en bedre markedsføring af kursusudbuddet.  
 

b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov inden for FKB’en, herunder konkrete udviklingstiltag 
Der er behov for, at det eksisterende AMU-kursus for praktikvejledning af elever på 
ernæringsassistentuddannelsen bliver revideret med henblik på opdatering i forhold til både faglige 
fornyelse og de seneste reformer inden for erhvervsuddannelsesområdet, så praktikvejlederen kan blive 
”klædt på” til opgaven bedst muligt. Uddannelsesbehovet er afdækket af en godkendt 
uddannelsesinstitution. 
 
Der søges derfor midler til: 

 Revision af ”Praktikvejledning af ernæringsassistenten” (1. prioritet) 
 
De kursister, der har gennemført eksisterende AMU-kursus for praktikvejledning af elever på 
ernæringsassistentuddannelsen for flere år siden, har brug for at blive holdt ajour i forhold de nuværende 
regler og retningslinjer for erhvervsuddannelsen og forventninger til praktikvejledningen af eleverne i 
dag. Uddannelsesbehovet er afdækket af en godkendt uddannelsesinstitution. 
 
Der søges derfor midler til udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse med arbejdstitlen: 

 ”Ajour med praktikvejledning af ernæringsassistenten” (1. prioritet) 
 
Der er behov for gennemførelsen af en analyse, der kan modernisere FKB’en og skabe et bedre overblik 
for medarbejdere og virksomheder over det samlede kursusudbud tilknyttet FKB 2286, der derved giver 
grundlag for en bedre markedsføring af kursusudbuddet.  
 
Der søges midler til gennemførelse af følgende analyse: 

 Modernisering og kategorisering af målene tilknyttet FKB 2286 (1. prioritet) 
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c. Behovsredegørelse for FKB’en  
Den samlede aktivitet for 2015 faldt med 26 % i forhold til 2014, hvor aktiviteten for beskæftigede faldt 
med 15 %. På samme måde er den samlede aktivitet på kernemål i 2015 faldet med 31 % set i forhold til 
2014.  
 
Det primære aktivitetsfald har været inden for kompetencer relateret til kurser i grundlæggende 
kompetencer samt egenkontrol. Derudover er der fald i aktivitet i relation til tilberedning, 
mellemmåltider og take-away samt til kurser målrettet forskellige brugergrupper. Der har til gengæld i 
2015 været uændret høj interesse og behov for kompetencer relateret til brød, strategi, anretning og 
værtskab. Der har været et stigende behov for kompetencer relateret til bæredygtighed, fornyelse med 
råvarer, optimering af produktionen, den faglige del af salg og markedsføring, service og sundere mad 
med nøglehulsmærke. 
 
Aktiviteten forventes at ligge på samme niveau som i 2015. Tallene for aktiviteten for 1. kvartal 2016 
viser dog et mindre fald end for samme i periode 2014.  
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Arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2017, 
udarbejdet af Transporterhvervets Uddannelser 
(TUR). 
 

1. Sammenfatning af redegørelsen med konklusioner: 
 
a. De vigtigste punkter i den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse  
Transportbranchen er kendetegnet ved følsomhed i forhold til konjunkturændringer, demografiske 

udfordringer samt almene samfundsstrukturelle forhold. De traditionelle transportområder 

(vejgods og lager/terminal) er kendetegnet ved en stor andel af ufaglærte medarbejdere. Andre 

områder (f.eks. redder området) består udelukkende af faglærte medarbejdere. 

Alle brancheområder i transporterhvervet oplever en kontinuerlig udvikling i ny teknologi, nye 

rammer for konkurrencevilkår samt i forhold til virksomhedernes vedvarende fokus på proces- og 

produktoptimeringer. Dertil kommer at alle de nævnte brancheområder er underlagt forskellige 

myndigheders regler og krav (på nationalt og overnationalt niveau) – herunder krav om særlige 

uddannelser, certifikater, kørekort mv.  

Transportbranchen har fokus på: 

- Leveringssikkerhed og fleksibilitet i AMU 

- Uddannelsesstrukturer/ branchepakker, jobmobilitet, rekruttering, kompetenceudvikling 

samt nyudvikling/revision Testning og afprøvning samt evaluering 

- Testning og afprøvning samt evaluering 

- 6 ugers jobrettet uddannelse samt IGU forløb 

- Testning og afprøvning samt evaluering 

- Digital læring og fjernundervisning.  

- Opkvalificering af faglærerne i didaktisk, pædagogisk og faglig henseende 

 

 
b. Behovsredegørelsen med samlet angivelse af, om udvalget forventer en 
stigning eller et fald i aktiviteten.  
 

Transporterhvervets Uddannelser vurderer, at der bliver tale om moderat stigning i 

uddannelsesaktiviteterne i 2017 målt i forhold til det foregående år. 

Det kan således konkluderes, på baggrund af en sammenligning af antallet af årselever i 2015 og de 

to første kvartaler af 2016 (byggende på indmeldte aktivitetstal fra skolerne), at der er tale om en 

aktivitetsstigning (der startede allerede i 2014: 99.099 kursister). som begynder at nærmer sig 

niveauet for 2009-2010 aktiviteterne.  

Transportområdet kan derfor i modsætning til mange andre brancheområder, noterer en jævn og 

tilfredsstillende aktivitet der baserer sig på, at transportuddannelserne imødekommer nødvendige 

kompetencebehov i virksomhederne og i arbejdsstyrken. Dette er tilfældet for alle transportområdets 

uddannelser, hvad enten de er certifikatbelagte eller ej. Der er derfor grund til at antage, at 

transportområdet magter, via et effektivt samarbejde mellem skoler og udvalg, at markedsføre og 

afvikle AMU-aktivitet på et højt kvalitativt niveau. 
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2. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet og 
uddannelsesbehovet og beskrivelse af udviklingsopgaver:  
 
 a. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for 
uddannelsesbehov på udvalgets jobområder.  
 
Transporterhvervene omfatter vejgodstransport og kran, lager og terminal, havn og terminal, 

lufthavn, personbefordring, tog/bane, letbane samt redder området. Letbanetrafik er et nyt 

jobområde indenfor personbefordring som blev en realitet i 2016. Letbaneanlæg etableres først i 

Aarhus og forventes herefter også idriftsat i København, Odense og Aalborg.  

 

Alle ovennævnte brancheområder, er kendetegnet ved følsomhed i forhold til 

konjunkturændringer, demografiske udfordringer samt almene samfundsstrukturelle forhold. De 

traditionelle transportområder (vejgods og lager/terminal) er kendetegnet ved en stor andel af 

ufaglærte medarbejdere. Andre områder (f.eks. redder området) består udelukkende af faglærte 

medarbejdere. 

Alle brancheområder i transporterhvervet oplever en kontinuerlig udvikling i ny teknologi, nye 

rammer for konkurrencevilkår samt i forhold til virksomhedernes vedvarende fokus på proces- og 

produktoptimeringer. Dertil kommer at alle de nævnte brancheområder er underlagt forskellige 

myndigheders regler og krav (på nationalt og overnationalt niveau) – herunder krav om særlige 

uddannelser, certifikater, kørekort mv.  

 

Leveringssikkerhed i AMU er af central betydning for transportbranchen og dens virksomheder og 

medarbejdere. Det vil derfor være yderst vigtigt at have stærk fokus på det videre arbejde med 

udvikling af uddannelsesstrukturer, uddannelsespakker og garantikurser på det samlede 

transportområde. 

 

Arbejdsmarkedsuddannelserne inden for transportområdet spiller en stor rolle for de enkelte 

brancheområders adgang til kvalificering af medarbejdere, både i forhold til grunduddannelse og 

som efter- og videreuddannelse. Tillige understøtter et velfungerende 

arbejdsmarkedsuddannelsessystem, som det der findes på transportområdet, erhvervets løbende 

rekrutteringsbestræbelser. 

I sammenhæng med ovennævnte skal muligheden for jobmobilitet medtænkes, hvilket naturligvis 

vil omfatte synliggørelse af mulighederne for vertikale og horisontale kompetenceløft, gennem 

udvikling af relevante uddannelsespakker/strukturer.  

Tillige er der på baggrund af stor politisk fokus på området, et behov for at understøtte tiltag i 

forhold til integration af flygtninge og indvandrere gennem sprogundervisning, faglig uddannelse 

og virksomhedspraktik, således at der skabes tilknytning til arbejdsmarkedet. AMU-systemet kan 

spille en stor rolle i denne sammenhæng, og transportområdet har både oplagte 

jobområder/funktioner og virksomheder som vil understøtte denne udvikling. 

 

Uddannelsesstrukturer eller branchepakker giver brugere og virksomheder (samt iøvrigt a-kasser 

og jobcentre), solidt overblik over konkrete uddannelsesmuligheder, progression og 
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udviklingsmuligheder inden for transporterhvervet. Det er på dette grundlag, at der initieres 

realistiske betingelser og muligheder for relevant kompetenceudvikling af medarbejderne inden for 

de respektive jobområder. På transportområdet er AMU-uddannelserne efterspurgte og attraktive 

for virksomhederne, i deres bestræbelser på, at sikre de rette jobprofiler på det rette og 

nødvendige tidspunkt.  

TUR giver arbejdet med strukturer og branchepakker høj prioritet. Dette sker løbende og 

vedvarende og tjener flere formål: 

- Branchepakker giver overblik for brugere, virksomheder og vejledere 

- Branchepakker fungerer som inspirationsgrundlag for uddannelsesinstitutionernes udbud. 

- Branchepakker understøtter leveringssikkerhed, da disse giver muligheder realistiske 

holddannelser. 

Med den netop indgåede treparts aftale betones betydningen af øget fleksibilitet i forbindelse med 

6 ugers jobrettet uddannelse. Dette kan imødekomme ønsker om individualitet i 

kompetenceudvikling og i løbet af 2017 ruster TUR sig til at udforme branchepakker til inspiration 

for skolerne og lokalområderne og samtidig give plads til den nødvendige fleksibilitet. 

Det samme gælder for indsatsen omkring udvikling af IGU-forløb for flygtninge og indvandrer. TUR 

vil have særlig fokus på flg. områder: vejgods, bus, renovation, lager og terminal samt redder. 

Når der tales om synliggørelse af kompetenceudviklingsmuligheder i uddannelsessystemet, er det 

af væsentlig betydning, at der fastholdes fokus på hele AMU-beskrivelsessystemet og at der 

løbende foretages nødvendige tilretninger/revisioner af uddannelsesmål i forhold til indhold og 

varighed.  

 

Transportområdet er karakteriseret af, at der løbende fastsættes nye standarder på mange 

brancheområder, eksempelvis renovation, lastsikring, transport af levende dyr, svær godstransport, 

farligt gods, transport af animalske foderstoffer, arbejde i og ved spor på jernbanerne, i lufthavne, 

ved terrorsikring af havne og lufthavne, hygiejne m.m. På alle disse områder stilles ofte krav om 

dokumenteret uddannelse til de operative medarbejdere i transportbranchen. Således opstår også 

helt nye uddannelsesbehov eksemplificeret i udvalgets angivelse af behov for revision af et antal 

FKB`ere samt nyudvikling/revision af uddannelsesmål. 

 

For Transporterhvervets Uddannelser er den store udfordring at udstikke mål og rammer for de 

fremtidige uddannelser, som skal bidrage til en kompetence- og kvalifikationsudvikling i 

transporterhvervet, og som kan medvirke til en fortsat vækst i samfundet. En forudsætning for dette 

findes blandt andet i den løbende faglærerkvalificering og løbende efteruddannelse/ajourføring. TUR 

har således særlig fokus på faglæreruddannelse og efter samråd med transportskolerne, et ønske 

om at udbygge denne aktivitet til gavn for skoler, kursister, virksomheder og faglærerne selv. 

Kursisternes læringsudbytte har en afgørende betydning for hele AMU-programmets relevans. Der 

skal derfor fremover være specifik fokus på læringsudbytte i en vinkel, der fokuserer på didaktik, 

pædagogik, undervisningsmetoder og anvendelse af relevante undervisningsmaterialer. 

Transportbranchen er stærkt engageret i arbejdet med udvikling af digital læring og 

fjernundervisning. En afgørende forudsætning for de nye læremidlers og læringsformers succes, er 

en opkvalificering af faglærerne i didaktisk og pædagogisk henseende. 
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Testning er vidt udbredt på TURs mange certifikatuddannelser. Rammer og testmetodik bygger 

ofte på myndighedsfastlagte rammer og vilkår. TUR har således et dybt kendskab til arbejdet med 

test- og prøveaflæggelse i AMU, omfattende såvel praktiske og teoretiske testforløb. 

Tillige arbejder har TUR et tæt samarbejde med skoler og undervisere omkring brug af test til 

initial måling kontra løbende og afsluttende testning, med henblik på at give undervisere og 

deltagere indsigt i progression og læringsudbytte. 

TUR indføjer endvidere løbende testning i mange undervisningsmaterialer. 

Det er TURs opfattelse, at der bør arbejdes videre på dette område med henblik på: 

a) At etablere sammenhænge mellem tilfredshedsmålinger (vis kvalitet) og effektmåling via 

testning af indlæringsudbytte. 

b) At skabe rammer for testning til brug for evaluering af underviserens evne til at formidle 

det nødvendige faglige indhold til kursisterne (nåede man målet/målene på en given 

uddannelse). 

c) At undersøge de fagmetodiske elementer, som altid skal indgå når man konstruerer test. 

Dette med henblik på at skabe rammer for effektiv testning med gennemsigtighed og 

princip om retfærdighed.  

 

 

Afprøvning i AMU via realkompetencevurderinger har TURs generelle og løbende opmærksomhed. 

Det overordnede mål med IKV i AMU er at få vurderet og anerkendt den voksnes real-

kompetencer i forhold til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles 

kompetencebeskrivelse (FKB). Tillige arbejdes der intensivt med etablering af retfærdige og 

gennemsigtige systemer for standardmeritering og afprøvning i forhold til EUV. Erfaringer og 

læring opnået uden for det offentlige uddannelsessystem er en vigtig, men ofte upåagtet 

ressource, som skal anerkendes på lige fod med de formelle uddannelser.  

 

 

b. Beskrivelse af udviklingsbehov  
 
Med udgangspunkt i TURs fælles kompetencebeskrivelser inden for de respektive 
branche/jobområder gennemgås i det følgende de konkrete udviklingsbehov. 
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Vejgodstransportområdet – ansøgning om midler til udvikling 2017 
 

Generelt om udviklingen på brancheområdet 

 

En nyere opgørelse fra transportbranchen viser, at op mod 4.000 chauffører inden for 

vejgodstransportområdet i de kommende år forlader arbejdsmarkedet. Samtidigt hermed kan 

unge, der vælger at uddanne sig til chauffører, ikke opfylde det stigende behov for arbejdskraft. 

Chaufførmanglen kan på sigt få store konsekvenser for det øvrige danske erhvervsliv. Der er med 

andre ord et ganske betydeligt behov for at kompetenceudvikle nye målgrupper, som ikke tidligere 

har haft tradition for uddanne sig inden for vejgodstransportområdet.  

Det er derfor centralt for branchen at få afdækket behovet for AMU-uddannelsesstrukturer og 

AMU-branchepakker, der er målrettet tosprogede. Det er væsentligt for udvalget at få belyst, 

hvilke muligheder der er for det konkrete indhold i AMU-branchepakker, der afspejler lokale 

beskæftigelsesmuligheder for tosprogede. Branchen har ligeledes behov for, at afdække 

perspektiverne for etablering af AMU-branchepakker, der kan indgå i den nyetablerede 

Integrationsgrunduddannelse, IGU, der er målrettet flygtninge og indvandrere.  

 

Udvalget er i proces med ”analyse af AMU-kursuspakker målrettet jobprofiler inden for 

vejgodstransport” og i forbindelse med dette projekt er det tydeligt at der er nogle 

uddannelsesmål der mangler eller trænger til en revision. 

 

Vejgodstransportområdet er præget af høj grad af lov- og regelstyring samt hurtig teknologisk 

udvikling. Virksomheder inden for brancheområdet har øget fokus på sikkerhed, kvalitet, faglighed, 

bæredygtig transport og image. Jobområderne har udviklet sig en hel del siden 2009, hvor FKB 

2225 Tanktransport, FKB 2226 Transport af levende dyr og FKB 2227 Særtransport blev beskrevet. 

Der er derfor stort behov for en revision af disse Jobområder. 

 

Udvalget færdiggør i 2016 ”Analyse af uddannelsesbehov for chauffører der transporterer levende 

dyr”. I forbindelse med dette arbejde er vi blevet oplyst om, at der er ny lovgivning på vej fra 

Fødevarestyrelsen, som får indflydelse på kompetencebehovet og dermed også 

uddannelsesbehovet hos chaufførerne. 

 

Udvalget har i 2016 arbejdet med revision af jobområderne inden for vejgodstransport, renovation, 

lastbilkran, mobilkran, vintertjeneste og flytning og møbeltransport. Det betyder at der nu er 

rammer for revision af nuværende mål samt udvikling af nye mål, der imødekommer de 

kompetencebehov som virksomhederne forventes at få i de kommende år. Udvalget er i proces 

med ”analyse af AMU-kursuspakker målrettet jobprofiler inden for vejgodstransport” og i 

forbindelse med dette projekt er det klart at der er nogle uddannelsesmål der mangler eller 

trænger til en revision. 

 

Virkningerne af de ovenfor omtalte udviklingstendenser er, at der stilles stadig større krav til 

chaufførernes kompetencer og der er et øget behov for uddannelse af nye chauffører. På denne 

baggrund finder udvalget, at det er essentielt at der arbejdes videre med faglærerudvikling i 

skolesystemet. Det er væsentligt for branchen, at undervisere inden for brancheområdet er helt 
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opdaterede på sikkerhed og de nye teknologier inden for jobområderne. Branchen finder det 

derfor helt nødvendigt at undervisere gives mulighed for at uddanne sig inden for bl.a. ny 

teknologi og energirigtig kørsel lastbil. Fra flere sider i branchen oplyses det at ca. 85% af de 

køretøjer, der benyttes inden for vejgodstransport har en helt anden teknologi end den der 

undervises i på skolerne. Ligeledes er der behov for faglæreruddannelse inden for betjening af 

tankbilers udstyr, slamsugning sikkerhed og arbejdsmiljø, stuvning og lastsikring af flyttegods, 

ADR Brand og førstehjælp for nye sikkerhedsrådgivere. ”Temperaturfølsomt gods” er med den nye 

EUD reform blevet et obligatorisk fag, af en uges varighed, på specialet godschauffør og derfor er 

der stort behov også her for efteruddannelse af undervisere. I forbindelse med fokus på 

uddannelse af mentorer i virksomhederne er der også her brug for undervisere der er klædt på til 

den opgave. 

Målgrupper 

Målgruppen inden for vejgodstransport består af chauffører, der kører godstransport i mange 

forskellige typer af køretøjer, med og uden påhængskøretøj. Som en del af chaufførens daglige 

arbejde hører også betjening af en lang række af forskelligt udstyr, under hensyn til love og 

bekendtgørelse der beskriver en lang række forhold bl.a. omkring sikkerhed og miljø. 

Målgruppen består også af øvrige operative medarbejdere, medhjælpere og kørselsledere m.fl., 

som har ansvar for større eller mindre individuelle nøgleopgaver i de mangeartede virksomheder. 

Følgende FKB’er hører under dette område: 

 2224 Vejgodstransport 

 2225 Tanktransport 

 2226 Transport af levende dyr 

 2227 Særtransport 

 2718 Renovation 

 2719 Flytning og møbeltransport 

 2728 Grundkompetence chauffør gods 

 2732 Lastbilkran 

 2733 Mobilkran 

 2734 Vintertjeneste 

 

Der ansøges om udviklingsmidler til følgende: 

 

Revision af FKB: 

 2225 Tanktransport 

 2226 Transport af levende dyr 

 2227 Særtransport 

 

Analyser: 

 Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet tosprogede inden for 

vejgodstransport og personbefordring  

 VR læringsaktiviteter til godstransport uddannelser 

 Testning i AMU som værktøj til effektmåling af delmål og sikring af kvalitet i 
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undervisning gennem dataopsamling 

Uddannelsesmål: 

 Transport af levende dyr 1 

 Transport af levende dyr 2 

 Flyttechauffør 1 

 Flyttechauffør 2 

 Kommunikation og dokumentation – IT teknologi 

 Ny teknologi og energirigtig kørsel lastbil 

 Godschauffør 1 

 Godschauffør 2 

 Særtransport 1 

 Særtransport 2 

 Særtransport 3  

 Tanktransport 1  

 Tanktransport 2 

 Tanktransport 3 

 Renovation 1 

 Renovation 2 

 Lastbilkran 1 

 Lastbilkran 2 

 Mobilkran 1 

 Mobilkran 2 

 Vintertjeneste 1 

 Vintertjeneste 2 

 

Faglæreruddannelser: 

 Betjening af tankbilers udstyr 

 Mentor 

 Ny teknologi og energirigtig kørsel lastbil 

 Slamsugning sikkerhed og arbejdsmiljø 

 Stuvning og lastsikring af flyttegods 

 ADR Brand og førstehjælp for nye sikkerhedsrådgivere 

 Temperaturfølsomt gods 

 Underviser på branchepakker på for tosprogede (fagdidaktik, kulturforståelse mv. i 

den konkrete vejgodstransportfaglige kontekst) – vejgodstransport 1 (tema 1) 

 Underviser på branchepakker på for tosprogede (fagdidaktik, kulturforståelse mv. i 

den konkrete vejgodstransportfaglige kontekst) – vejgodstransport 2 (tema 1) 

 Underviser på branchepakker på for tosprogede (fagdidaktik, kulturforståelse mv. i 

den konkrete vejgodstransportfaglige kontekst) – vejgodstransport 3 (tema 1) 

 

Undervisningsmaterialer: 

 Undervisningsmateriale til branchepakke vejgodstransport 1 for tosprogede (tema 1) 
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 Undervisningsmateriale til branchepakke vejgodstransport 2 for tosprogede (tema 1) 

 Undervisningsmateriale til branchepakke vejgodstransport 3 for tosprogede (tema 1) 

 

Sammenfatning: 

+ 

Vejgodstransport   

Revision af FKB Antal Beløb 

2225 Tanktransport 1 40.000 

2226 Transport af levende dyr 1 40.000 

2227 Særtransport 1 40.000 

I alt 3 120.000 

Analyser Antal Beløb 

Uddannelsesstrukturer og branchepakker 

målrettet tosprogede inden for vejgodstransport 

og personbefordring 

1 601.310 

VVR læringsaktiviteter til godstransport 

uddannelser 

 531.935 

Testning i AMU som værktøj til effektmåling af 

delmål og sikring af kvalitet i undervisning 

gennem dataopsamling 

1 631.875 

I alt 1 1.765.120 

Uddannelsesmål Antal Beløb 

Transport af levende dyr 1 1 20.000 

Transport af levende dyr 2 1 20.000 

Flyttechauffør 1 1 20.000 

Flyttechauffør 2 1 20.000 

Kommunikation og dokumentation – IT teknologi 1 20.000 

Ny teknologi og energirigtig kørsel lastbil 1 20.000 

Godschauffør 1 1 20.000 

Godschauffør 2 1 20.000 

Særtransport 1 1 20.000 

Særtransport 2 1 20.000 

Særtransport 3  1 20.000 

Tanktransport 1  1 20.000 

Tanktransport 2 1 20.000 

Tanktransport 3 1 20.000 

Renovation 1 1 20.000 

Renovation 2 1 20.000 

Lastbilkran 1 1 20.000 

Lastbilkran 2 1 20.000 

Mobilkran 1 1 20.000 
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Mobilkran 2 1 20.000 

Vintertjeneste 1 1 20.000 

Vintertjeneste 2 1 20.000 

I alt 22 440.000 

Undervisningsmaterialer Antal Beløb 

Undervisningsmateriale til branchepakke 
vejgodstransport 1 for tosprogede (tema 1) 

1 30.000 

Undervisningsmateriale til branchepakke 

vejgodstransport 2 for tosprogede (tema 1) 

1 30.000 

Undervisningsmateriale til branchepakke 

vejgodstransport 3 for tosprogede (tema 1) 

1 30.000 

I alt 3 90.000 

Faglæreruddannelser Antal Beløb  

Betjening af tankbilers udstyr  1 20.000 

Mentor  1 20.000 

Ny teknologi og energirigtig kørsel lastbil 1 20.000 

Slamsugning sikkerhed og arbejdsmiljø 1 20.000 

Stuvning og lastsikring af flyttegods  1 20.000 

ADR Brand og førstehjælp for nye 

sikkerhedsrådgivere  

1 20.000 

Temperaturfølsomt gods 1 20.000 

Underviser på branchepakker på for 

tosprogede (fagdidaktik, kulturforståelse mv. i 

den konkrete vejgodstransportfaglige 

kontekst) – vejgodstransport 1 (tema 1) 

1 20.000 

Underviser på branchepakker på for tosprogede 

(fagdidaktik, kulturforståelse mv. i den konkrete 

vejgodstransportfaglige kontekst) – 

vejgodstransport 2 (tema 1) 

1 20.000 

Underviser på branchepakker på for tosprogede 

(fagdidaktik, kulturforståelse mv. i den konkrete 

vejgodstransportfaglige kontekst) – 

vejgodstransport 3 (tema 1) 

1 20.000 

I alt 10  200.000  

I alt  Kr. 2.616.120   
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Lager og terminalområdet – ansøgning om midler til udvikling 2017. 
 

Generelt om udviklingen på brancheområdet 

Udviklingstendenserne inden for lagerområdet er stadig præget af øget centralisering af 

lagerfunktioner, øget anvendelse af tredjepartslogistik samt øget fokus på logistikstyring og 

anvendelse af teknologi. Konsekvenserne af ovennævnte udvikling er modsatrettede. På 

den ene side vil der være øgede krav til kompetencerne hos nogle få nøglemedarbejdere, 

da der i forbindelse med opbygning og vedligeholdelse af logistiksystemer, 

kvalitetsstyringssystemer mv. kræves langt mere viden om såvel teknologi, udstyr og IKT 

samt til logistik, udvikling og kvalitet. På den anden side er mange af arbejdsfunktionerne 

på ovennævnte lagre meget simple, med mange gentagelser og kræver kun ganske kort 

jobinstruktion. Dertil kommer udviklingen i mange handelsvirksomheders logistiksystemer 

som en konsekvens af den kraftige vækst inden for e-handel, hvor mange private køber 

varer mv. via internettet. Dette stiller ganske anderledes krav til ordrebehandling, 

ekspedition, pakning og forsendelse af varer – samt returlogistikken (systemer til 

behandling af returvarer) som alle er funktioner lagermedarbejdere er involveret i. 

Generelt er der inden for brancheområdet for tiden meget fokus på procesoptimering 

hvilket medfører uddannelsesbehov i de systematikker og koncepter, der anvendes til dette 

– som fx Lean, SCM (Supply Chain Management) mv. 

 

Målgrupper 

Målgrupperne under lager og terminalområdet omfatter medarbejdere som primært 

arbejder med håndtering og styring af varer og gods, samt kundebetjening og 

kundeservice.  

Der findes ikke en egentlig definition af lagerbranchen idet lagerfunktionen, i bred forstand, 

indgår i stort set alle typer virksomheder og på tværs af de kendte og veldefinerede 

brancher. Man vil således kunne se lagerfunktioner i både produktions-, handels- og 

servicevirksomheder.  

Lagerfunktionen har forskellig betydning afhængig af virksomhedens art og virksomhedens 

placering i forhold til afsætningsmønstret på det pågældende marked. 

Endvidere består målgruppen af lagerforvaltere og andre mellemledere, som har behov for 

uddannelse inden for operative funktioner. 

Følgende FKB’er hører under dette område: 
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 2715 grundkompetence lager og terminal  

 2716 lager og logistik. 

 

Der ansøges om flg.:  

Analyser. 

Der ansøges om følgende midler til analyser: 

 Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med implementering af ”Lean” 

(genansøgning fra 2014 og 2016-bevillingen). 

 

Udvikling eller revision af FKB  

Ingen. 

Uddannelsesmål. 

Der ansøges om midler til udvikling af følgende uddannelsesmål: 

1. Supply Chain Management for lagerarbejdere 

 

 

Faglæreruddannelse. 

1. Underviser på branchepakker på for tosprogede (fagdidaktik, kulturforståelse mv. i den 

konkrete lagerfaglige kontekst) – lager 1 (tema 1). 

2. Underviser på branchepakker på for tosprogede (fagdidaktik, kulturforståelse mv. i den 

konkrete lagerfaglige kontekst) – lager 2 (tema 1). 

3. Underviser på branchepakker på for tosprogede (fagdidaktik, kulturforståelse mv. i den 

konkrete lagerfaglige kontekst) – lager 3 (tema 1). 

 

Undervisningsmaterialer. 

 

Der ansøges om midler til udvikling af følgende undervisningsmaterialer: 

 

1. Undervisningsmateriale til branchepakke lager 1 for tosprogede (tema 1) 

2. Undervisningsmateriale til branchepakke lager 2 for tosprogede (tema 1) 

3. Undervisningsmateriale til branchepakke lager 3 for tosprogede (tema 1) 
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Sammenfatning: 

Lager og terminal   

   

Revision af FKB Antal Beløb 
I alt  0 

Analyser Antal Beløb 
   

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med 

implementering af ”Lean” 

1 258.125 

   

I alt  258.125 

   

Uddannelsesmål Antal Beløb 

Supply Chain Management for lagerarbejdere 1 20.000 

I alt  20.000 

   

Undervisningsmaterialer Antal Beløb 

Undervisningsmateriale til branchepakke lager 1 

for tosprogede 

1 30.000 

Undervisningsmateriale til branchepakke lager 2 

for tosprogede 

1 30.000 

Undervisningsmateriale til branchepakke lager 3 

for tosprogede 

1 30.000 

I alt  90.000 

   

   

Faglæreruddannelse Antal Beløb 

Underviser på branchepakker på for tosprogede 

lager 1 

1 20.000 

Underviser på branchepakker på for tosprogede 

lager 2 

1 20.000 

Underviser på branchepakker på for tosprogede 

lager 3 

1 20.000 

I alt  60.000 
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Havne- og terminalområdet – ansøgning om midler til udvikling 2017. 
 

Generelt om udviklingen på brancheområdet 

Havnene i Danmark er en vigtig del af infrastrukturen og en vigtig faktor i 

transportsystemet. Inden for havne- og terminalområdet udføres både lager- og 

transportfunktioner, sammen med havne- og terminalfunktioner, i forbindelse med lastning 

og losning af skibe. Udviklingen går i retning af, at havnene specialiserer sig i forskellige 

områder, hvilket medfører at arbejdet varierer fra havn til havn. Branchen oplever, at der 

sker udvikling både i forhold til struktur, teknologi, arbejdsprocesser og forretningsområder. 

Især inden for automatisering af processer og generel anvendelse af informations- og 

kommunikationsteknologi (IKT) forventes markante ændringer de kommende år. 

Udviklingstendenserne nævnt oven for medfører blandt andet, at den operative 

medarbejder selvstændigt skal træffe flere beslutninger. Der vil desuden typisk være krav 

til medarbejderen om stor fleksibilitet med hensyn til at kunne udføre stort set alle 

arbejdsfunktioner inden for området. Et af de områder som for tiden er i særlig vækst, er 

håndtering, lastning og losning af overdimensioneret gods – primært vindmøller, dele til 

vindmøller og inden for off-shore området. I den forbindelse arbejder branchen på at aftale 

fælles normer og standarder for uddannelse af de medarbejdere, der er beskæftiget med 

disse særlige opgaver. 

 

Målgrupper 

Målgrupperne under havne og terminalområdet omfatter havnearbejdere der udfører både 

lager- og transportfunktioner, samt havne- og terminalfunktioner, i forbindelse med lastning 

og losning af skibe. Desuden udføres surring/stuvning af gods, og der foretages lastsikring 

ombord på skibe.  

Jobområdet kan også omfatte fremtagning, emballering, modtagelse og forsendelse af varer 

og gods fra lager, terminal eller pakhuse.  

 

Følgende FKB’er hører ind under dette område: 

 2795 Havn og terminal  

 

   

I alt  428.125 
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Der ansøges om flg.: 

Analyser 

Udvikling eller revision af FKB  

 

Uddannelsesmål. 

1. IKT i havnen 1 

2. IKT i havnen 2 

 

Faglæreruddannelse. 

Ingen. 

Undervisningsmaterialer. 

1. IKT i havnen 1 

2. IKT i havnen 2 

 

Sammenfatning: 

Havn og terminal   

Revision af FKB Antal Beløb 

 0  

   

I alt   

Analyser Antal Beløb 

 0  

I alt   

   

Uddannelsesmål Antal Beløb 

IKT i havnen 1 1 20.000 

IKT i havnen 2 1 20.000 

   

I alt  40.000 

   

Undervisningsmaterialer Antal Beløb 

IKT i havnen 1 1 30.000 

IKT i havnen 2 1 30.000 

   

I alt  60.000 
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Personbefordringsområdet – ansøgning om midler til udvikling 2017. 

 

Generelt om udviklingen på brancheområdet 

Personbefordringsområdet omfatter jobområder inden for både bus, taxi og offentlig servicetrafik.  

Branchen har henover en årrække oplevet strukturforandringer, der blandt andet knytter sig til nye 

transportformer i den offentlige transport (fx offentlig servicetrafik; herunder flextrafik). 

Rutebusbranchen er primært karakteriseret ved få store busselskaber, der specialiserer sig i 

rutekørsel, men mange turist- og handicapvognmænd har også rutekørsel for trafikselskaberne 

ved siden af deres andre kørsler. På samme linje byder taxavognmænd ind på offentlig 

servicetrafik; flextrafik, kørsel med sygdoms- og alderssvækkede passagerer samt handicapkørsel.  

Således er branchen præget af en udvikling, hvor en lang række operatører byder på mange 

forskellige slags kørselsopgaver. Dette stiller krav om ændrede kvalifikationer for både 

buschauffører og taxichauffører, som i stigende grad forventes at være fleksible, ikke kun hvad 

angår type af kørsel, men også i forhold til arbejdstid.    

Branchen har stigende fokus på kundeservice og kommunikation, og de regionale trafikselskaber 

prioriterer leverandører med veluddannede chauffører. Fx har trafikselskabet Movia, som står for al 

busdrift i Region Hovedstaden og Region Sjælland, udover den obligatoriske efteruddannelse, som 

chaufførerne skal gennemføre hvert femte år, fokus på en række kvalifikations- og servicekrav til 

buschaufførerne i forbindelse med udbud af rutekørsel.  

Emnet er særligt vigtigt i busbranchen, dels fordi hvervet som buschauffør i højere grad anses som 

et serviceerhverv og dels, fordi branchen har mange chauffører med anden etnisk baggrund, 

hvorfor kulturelle forskelle, herunder hvordan chaufførerne kommunikerer og håndterer konflikter, 

forbliver et vigtigt fokusområde for busbranchen. Movia stiller fx krav om, at alle chauffører skal 

certificeres hvert femte år ved at gennemføre en teoretisk prøve på en online chaufførportal. 

Prøven består af en række spørgsmål om zone-/takstsystemet og kvalitet, og er udarbejdet på 

baggrund af de krav, der i udbudsmaterialet til rutekørsel stilles til chaufførernes kundeservice.  

Endvidere stiller størstedelen af trafikselskaberne krav om branchecertifikater for de chauffører, 

der udfører offentlig servicetrafik for kommuner og regioner i form af flextrafik/teletaxi, 

handicapkørsel, sygekørsel til og fra hospitaler m.m. Branchecertifikaterne, opnås i AMU og kun 

ved at deltagerne består de afsluttende tilknyttede certifikatprøver, som aflægges som online 

multiple choice prøver.  

Faglæreruddannelse Antal Beløb 

 0  

I alt   

   

I alt  100.000 
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I takt med denne udvikling er chaufførerne blevet mere vant til certificering og tests som et 

ufravigeligt krav for at leve op til trafikselskabernes kvalitetsmål. Derfor anser TUR det også som 

en væsentlig opgave at bidrage til at undersøge, hvordan AMU kan spille sammen med ændrede 

uddannelses- og prøveformer, der kan leve op til branchens behov og krav om fleksibilitet.  

 På denne baggrund ønsker TUR at undersøge muligheder for e-læring inden for 
personbefordringsområdet; herunder testning og med fokus på, hvordan blended learning 
kan give større fleksibilitet og bedre undervisningsdifferentiering inden for AMU.  
 
TUR mener endvidere, at det til stadighed er vigtigt at have fokus på indhold og kvalitet i 
den obligatoriske efteruddannelse, som buschaufførerne skal gennemføre hvert femte år, 
således at der finder en løbende udvikling sted af arbejdsmarkedsuddannelsens 
læringsværdi.   
 

 Udvalget ansøger derfor om midler til at undersøge, hvordan læring ved hjælp af interaktion 
kan optimere udbyttet på arbejdsmarkedsuddannelsen ”EU-Efteruddannelse for 
buschauffører”.  
 
 
Taxi 
Inden for taxihvervet er der også øget fokus på kundeserviceniveauet som en direkte effekt 
af øget konkurrence fra limousinevirksomheder og samkørselsordninger, samt efterspørgsel 
fra turist -og hotelbranchen, som prioriterer samarbejde med taxiselskaber, der leverer høj 
kundeservice. 
 
Derudover står taxabranchen over for strukturelle ændringer, som kan vise sig at lave om på 
reguleringen af hele området. Således afventes der en modernisering af taxilovgivning, der 
på baggrund af nyudviklede teknologier, som blandt andet er synliggjort via nye former for 
samkørselsordninger, og udsigten til fx førerløsebiler, muligvis kan vende op og ned på 
taxabranchen som vi kender den.  
 

Rekruttering af chauffører  

Rekruttering til branchen udgør en løbende problemstilling, og særligt inden for en kort 

tidshorisont forudser busbranchen mangel på buschauffører. Også inden for taxiområdet og 

offentlig servicetrafik mærker branchen, at det kan være vanskeligt at skaffe kvalificerede 

chauffører.  

Denne problemstilling gør, at busbranchen er særligt interesseret i at rekruttere blandt 

flygtninge, hvorfor TUR har fokus på at finde veje for flygtninge -og familiesammenførte til 

flygtninge - ind i busbranchen. Denne indsats gøres ved at udarbejde og synliggøre AMU-

branchepakker, som kan spille tæt sammen med IGU-ordningen. For at denne indsats skal 

bære frugt, er det væsentligt, at der er et tæt samarbejde mellem AMU-skoler, busselskaber 

og jobcentre.  

 På denne baggrund ansøger udvalget om midler til at undersøge og evaluere de udviklede 
branchepakker og deres samspil med konkrete IGU-forløb og de reelle kompetencekrav, de 
IGU-ansatte møder på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen skal endvidere pege på, om der er 
behov for revidering eller nyudvikling af branchepakker og/eller enkeltstående AMU-
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uddannelser. Denne analyse anses at kunne gennemføres tværfagligt på bus- og 
vejgodsområdet og er derfor angivet under ”vejgodstransportområdet” med titlen: 
”Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet tosprogede inden for vejgodstransport 
og personbefordring”. 
 

 I denne sammenhæng finder TUR det endvidere af væsentlig betydning at få afdækket, 
hvordan uddannelser for flygtninge/indvandrere i AMU-systemet reelt gennemføres set i 
relation til målgruppens senere deltagelse i regulære faglige AMU-kurser. Derfor ansøges der 
midler til en særskilt analyse med denne vinkel.  

 
I forlængelse af disse problemstillinger skal det endvidere påpeges, at der i udvalget er 
fokus på at skabe veje ind i branchen for de ledige danskere, der har udfordringer med at 
gennemføre den eksisterende grunduddannelses til bus i AMU ”Personbefordring med bus” 
på 6 uger, hvorfor udvalget vil undersøge nærmere behov og muligheder for at udvikle en 
uddannelse målrettet denne målgruppe.  
 

Bæredygtig branche 

I branchen er der endvidere stort fokus på bæredygtig transport, idet hensynet til 

energiforbrug, miljø, fremkommelighed og trafiksikkerhed indgår som centrale værdier i 

virksomhederne. Hertil spiller teknologiudviklingen på busområdet en stor rolle, idet ny 

teknologi bidrager til at minimere brændstofforbrug og skader på materiel, samt øger 

sikkerheden og passagerernes komfort. Fx forventes det, at det inden for relativ kort tid vil 

blive udbredt med elbusser i den kollektive trafik, hvilket forventes at skabe behov for 

ændrede kvalifikationer for buschauffører.  

 

Målgrupper 

Målgrupperne inden for personbefordring består af: 

 

 Buschauffører i kollektiv trafik 
- oftest ansatte i større busselskaber, der på vegne af de regionale trafikselskaber 
driver den offentlige rutebusdrift. Dette område beskæftiger ca. 14.000 chauffører. 
 

 Turistbuschauffører  
- udfører både national og international turistbuskørsel. Dette område beskæftiger ca. 
5.000 personer. 
 

 Taxichauffører  
- ansat i mindre og større vognmandsforretninger. Der er ca. 12.000 ansat i dette 
område. 
 

 Chauffører som udfører offentlig servicetrafik (OST)  
- i mindre busser eller i taxi/ personvogne for entreprenører, der har kontrakt med de 
regionale trafikselskaber. Der er tale om både handicapbefordring, siddende 
patientbefordring og befordring af ikke behandlingskrævende syge og flextrafik. 
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Området er ikke muligt at afgrænse entydigt fra de andre segmenter p.t., hvorfor det 
ej heller er muligt at estimere, hvor mange chauffører der er tale om. Men branchen 
forventer, at det vokser til samme størrelse som taxiområdet. 

 

 Kørselsledere og andre mellemledere 
- som har behov for uddannelse inden for operative funktioner. 

 

 

Følgende FKB’er hører ind under personbefordringsområdet: 

 2219 Personbefordring med taxi 
 2220 National og international personbefordring med bus 
 2288 Personbefordring med bybus og rutebil 
 2722 Specialbefordring af personer 

 

 

Der ansøges om flg.: 

 

Analyser 

Der ansøges om midler til følgende analyser: 

 Analyse af muligheder for e-læring og testning på personbefordringsområdet; muligheder, 
effekt og fleksibilitet. 

 En undersøgelse af, hvordan læring ved hjælp af interaktion kan optimere udbyttet på 
arbejdsmarkedsuddannelsen ”EU-Efteruddannelse for buschauffører”.  

 Analyse af hvordan uddannelser for flygtninge/indvandrere gennemføres set i relation til 
målgruppens senere deltagelse i regulære faglige AMU-kurser 

 Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet tosprogede inden for vejgodstransport og 
personbefordring” (Listet under vejgods) 

 

Udvikling eller revision af FKB  

Der ansøges om midler til udvikling/revision af følgende FKB:  

 2219 Personbefordring med taxi /Personbefordring med mindre køretøjer  
 
 

Uddannelsesmål 

Der ansøges om midler til udvikling af flg. uddannelsesmål: 

 Ny teknologi og energirigtig kørsel personbefordring 
 Personbefordring med bus med understøttende forløb 
 Personbefordring med bus for flygtninge 

http://www.tur.dk/media/1852/2219_personbefordring_med_taxi.doc
http://www.tur.dk/media/1853/2220_national_og_international_personbefordring_med_bus.doc
http://www.tur.dk/media/1854/2221_personbefordring_med_bybus_og_rutebil.doc


21 
 

 Elbusser for chauffører i kollektiv trafik 
 Kørsel med børn og børn med usynligt handicap 

 
 

Faglæreruddannelser 

Der ansøges om midler til udvikling af flg. faglæreruddannelser: 

 Ny teknologi og energirigtig kørsel personbefordring 
 Bagagehåndtering og kvalitet, grundlæggende og avanceret niveau 
 Underviser på branchepakker for tosprogede – Personbefordring  

 

Undervisningsmaterialer 

Der ansøges om midler til udvikling af flg. undervisningsmaterialer: 

 Kompendie: Ny teknologi og energirigtig kørsel personbefordring 
 Miniguide til chauffører i offentlig servicetrafik  
 Kørsel med børn og børn med usynligt handicap 
 Ord- og begrebsliste til brug for tosprogede – Kørekort D-ep 

 
 

 

Sammenfatning: 

 

Personbefordring   

Analyser   
Analyse af muligheder for e-læring og testning 
på personbefordringsområdet; muligheder, 
effekt og fleksibilitet 

1 432.950 

Analyse af hvordan uddannelser for 
flygtninge/indvandrere gennemføres set i 
relation til målgruppens senere deltagelse i 
regulære faglige AMU-kurser 

1 335.155 

Analyse af samspillet mellem teoriundervisning 
og praktisk kørsel på 
arbejdsmarkedsuddannelsen "EU-
Efteruddannelse for buschauffører 

1 233.750 
  

I alt  3 1.001.855 
Revision af FKB    
2219 Personbefordring med taxi /Udvikling af 
ny FKB Personbefordring med mindre køretøjer 

1 40.000 

I alt  1 40.000 
Nye uddannelsesmål   
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Ny teknologi og energirigtig kørsel 
personbefordring 

1 20.000 

        Personbefordring for tosprogede 1 20.000 

Personbefordring med bus for flygtninge 1 20.000 

Personbefordring med bus med understøttende 
beløb 

1 20.000 

     Kørsel med børn og børn med usynligt       
handicap 

1 20.000 

I alt 4 100.000 
Undervisningsmaterialer   

Kompendie: Ny teknologi og energirigtig kørsel 
personbefordring 

1 30.000 

Miniguide til chauffører i offentlig servicetrafik  1 30.000 

Ord- og begrebsliste til brug for tosprogede – 
Kørekort D-ep  

1 30.000 

     Kørsel med børn og børn med usynligt 
handicap 

 30.000 

I alt 3 120.000 
Faglæreruddannelse   

Ny teknologi og energirigtig kørsel 
personbefordring 

1 20.000 

Bagagehåndtering og kvalitet, grundlæggende 
og avanceret niveau 

1 20.000 

Underviser på branchepakker for tosprogede – 
Personbefordring 

1 20.000 

I alt 3 60.000 
I alt  1.321.855 
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Redningsområdet – ansøgning om midler til udvikling 2017. 

 

 

Generelt om udviklingen på brancheområdet 

Redderområdet har de seneste år været karakteriseret ved omfattende strukturmæssige 

forandringer, hvilket har betydet, at redningsberedskabet har fået nye arbejdsfunktioner 

blandt andet i forbindelse med katastrofe- og alarmberedskaber. Dette kombineret med ny 

teknologi – og markante ændringer i markedsvilkårene - indenfor autoområdet er der 

behov for løbende at få efteruddannet medarbejdere indenfor denne del af jobområdet. 

Jobområdet har de seneste år oplevet en markant adskillelse af de enkelte jobfunktioner i 

branchen samt andre ændringer i markedet, som har afledt ændrede indhold i 

jobfunktionerne. Dette vurderes at medføre en fokuseret uddannelsesindsats og stigende 

uddannelsesaktivitet samt efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Aktuelt er der 

konstateret et akut og omfattende behov for efteruddannelse af ambulancebehandlere - et 

behov der endog forventes at blive større inden for det/de kommende år. De oven for 

nævnte ændringer i indholdet i jobfunktionerne generelt inden for jobområdet giver 

anledning til, at efteruddannelsesudvalget nu finder det nødvendigt at undersøge den 

nuværende jobområdebeskrivelse og de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer, 

da de gældende beskrivelser næppe længere er tidssvarende og fyldestgørende.  

Målgruppen 

Målgruppen under redningsområdet omfatter reddere der arbejder i private, kommunale 

eller statslige virksomheder, der omfatter dele af eller alle nedennævnte arbejdsfunktioner: 

- Ambulancetjeneste  

- Redningstjeneste 

- Brandtjeneste 

- Autohjælp/ bugsering/bjærgningstjeneste 

- Patientbefordring 

- Meldingsmodtagelse og disponering (vagtcentral) 

- Skadestedsledelse 

 

Følgende FKB hører ind under dette område: 
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 2720 redning  

 

Der ansøges om følgende: 

Analyser. 

Analyse af jobområdet med udgangspunkt i beskrivelserne i FKB 2720 Redning sammenholdt 

med de faktiske forhold inden for branchen. 

 

Udvikling eller revision af FKB  

1. Revision/udvikling af FKB 2720 Redning 

 

Uddannelsesmål. 

1. Ambulancebehandler 1-2017 

2. Ambulancebehandler 2-2017 

3. Ambulancebehandler 3-2017 

4. Ambulancebehandler 4-2017 

5. Autohjælp 1-2017 

6. Autohjælp 2-2017 

7. Terrorbekæmpelse for redningspersonel 

 

 

Faglæreruddannelse. 

Ingen. 

Undervisningsmaterialer. 

Ingen. 

 

Sammenfatning: 

Redning   

   

Revision af FKB Antal Beløb 

FKB 2720 Redning 1 40.000 

   

I alt  40.000 
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Analyser Antal Beløb 

Analyse jobområde mv. - redder 1 307.400 

I alt  307.400 

   

Uddannelsesmål Antal Beløb 

   

Ambulancebehandler 1-2017  1 20.000 

Ambulancebehandler 2-2017 1 20.000 

Ambulancebehandler 3-2017 1 20.000 

Ambulancebehandler 4-2017 1 20.000 

Autohjælp 1-2017 1 20.000 

Autohjælp 2-2017 1 20.000 

Terrorbekæmpelse for redningspersonel 1 20.000 

   

I alt 6 140.000 

   

Undervisningsmaterialer Antal Beløb 

 0 0 

   

I alt   

   

Faglæreruddannelse Antal Beløb 

 0 0 

   

I alt   

   

I alt  487.400 
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Letbaneområdet – ansøgning om midler til udvikling 2017. 

Transportområdet står overfor nye uddannelsesmæssige udfordringer i forhold til et nyt 

jobområde i Danmark: letbanetrafik. 

Inden for kort tid vil de første letbanesystemer blive taget i drift i de store byer Aarhus, 

Odense, København og måske Aalborg. I alle fire byer er letbanetrafik projekteret og 

besluttet.  

Letbanetrafik er skinnebåret personbefordring i både bymiljøer og på selvstændige 

banestrækninger. Letbanetrafik indgår derfor i det normale trafikale billede i interaktion 

med krydsende færdsel fra gående, cyklister og kørende trafik. Letbanetrafik er styret af 

eget signalsystem, men ved kørsel i blandet trafik, er det de almindelige færdselsregler, 

som gælder. Dette stiller særlige krav til både letbanefører og trafikstyringsmedarbejder 

samt deres uddannelsesforløb. 

TUR har i august 2016 indsendt ansøgning om godkendelse af FKB og tilhørende AMU 

uddannelser til jobområdet. De ansøgte AMU uddannelser dækker de grundlæggende 

uddannelser for henholdsvis letbanefører, herunder litra nr. 2, og 

trafikstyringsmedarbejder.  

Medarbejderne i de forskellige operative jobfunktioner på letbanen har brug for 

regelmæssig efteruddannelse i form af ajourføringsuddannelser, som tager udgangspunkt i 

regelændringer, ændre kundekrav fra infrastrukturejer og/eller trafikselskab samt 

registrerede hændelser, uheld og ulykker. 

Der er behov for udvikling af ajourføringsuddannelser inden for de 3 arbejdsområder som 

letbanefører, trafikstyringsmedarbejder og kørelærer samt for udvikling af 

faglæreruddannelse til dette. 

Transporterhvervets Uddannelser skal derfor ansøge om midler til udvikling fire 

uddannelsesmål samt to faglæreruddannelser. 

Der ansøges om flg.: 

Analyser. 

Der ansøges ikke om midler til analyser. 

Udvikling eller revision af FKB  

Der ansøges ikke revision af FKB. 

Uddannelsesmål. 
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Der ansøges om midler til udvikling af flg. uddannelsesmål: 

1. Fremføring af letbanekøretøj, ajourføring. 
2. Styringsmedarbejdere, letbanekontrolcenter, ajourføring. 
3. Letbanefører, ajourføring litra 
4. Kørelærer, Letbane, ajourføring 

 

Faglæreruddannelse. 

1. Fremføring af letbanekøretøj, ajourføring. 
2. Styringsmedarbejdere, letbanekontrolcenter, ajourføring. 
 

Undervisningsmaterialer. 

Der ansøges ikke om midler til udvikling af undervisningsmaterialer. 

Sammenfatning: 

Letbaneområdet   

   

Revision af FKB  Antal Beløb 
Ingen 0 0 

I alt 0 0 

   
Analyser Antal Beløb 
Ingen 0 0 

I alt 0 0 

   
Uddannelsesmål Antal Beløb 
Fremføring af letbanekøretøj, ajourføring. 1 20.000 

Styringsmedarbejdere, letbanekontrolcenter, 
ajourføring. 

1 20.000 

Letbanefører, ajourføring litra 1 20.000 

Kørelærer, Letbane, ajourføring 1 20.000 

I alt 4 80.000 

   
Undervisningsmaterialer Antal Beløb 
Ingen 0 0 

I alt 0 0 

   
Faglæreruddannelse Antal Beløb 
Fremføring af letbanekøretøj, ajourføring. 1 20.000 

Styringsmedarbejdere, letbanekontrolcenter, 
ajourføring. 

1 20.000 

I alt  40.000 

   

I alt  120.000 
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Lufthavnsområdet – ansøgning om midler til udvikling 2016. 

Generelt om udviklingen på brancheområdet 

Luftfarten spiller en stadig vigtigere rolle for transport af personer og gods som led i 

globaliseringen. Et stigende krav om effektivisering vil berøre flere jobfunktioner på 

området, desuden er området præget af flere mindre entreprenører end tidligere, og at 

disse har andre måder at organisere arbejdet på. De specielle krav om sikkerhed og miljø 

vil ligeledes præge kravene til medarbejdernes kvalifikationer. Udvalget vil fortsætte 

arbejdet med at kortlægge det grundlæggende uddannelsesbehov for nyansatte 

medarbejdere inden for jobområdet som transportarbejder i lufthavn.  

I 2017 vil der være et særligt fokus på arbejdet med cleaning af fly. Der er et stor behov 

for at udvide medarbejdernes kompetencer inden for materielkendskab, procedure og 

processer samt fraseologi. Der ansøges om midler til udvikling af både grunduddannelse og 

ajourføringsuddannelse. 

I forbindelse med arbejdet med flypladsvedligeholdelse er der behov for at udvide 

medarbejdernes kompetencer inden for gældende procedurer, regler og bestemmelser, 

håndtering af udstyr og udføre relevant radio- og lufthavnskommunikation. På grund af de 

voksende forskelle mellem ren og vedligeholdelse af pladser og baner m.m. og til ren og 

vedligeholdelse ag grønne områder, ansøges der om midler til udvikling af 2 forskellige 

uddannelser og tilsvarende ajourføringsuddannelser   

I forbindelse med arbejdsopgaver i bagagesorteringsanlæg er der behov for en 

grunduddannelse og en regelmæssig efteruddannelse af medarbejdernes kompetencer 

inden for materielkendskab, nye procedure og processer bl.a. med baggrund i ændrede 

myndigheds- og kundekrav. 

Der ansøges om midler til at udvikle en grunduddannelse og en ajourføringsuddannelse til 

de medarbejdere, der arbejder som ”Ramp agent” med koordinering og indsamling af data 

i forbindelse med ”opbygning” af fly med vægt og balance, udarbejder loadplan, 

passagerfordeling m.m. (i samarbejde med evt. loadmaster og gatekoordinator). 

For at styrke udviklingen og undervisningen søges der også om midler til at udvikle 

faglæreruddannelse inden for disse 5 områder.    

Det forventes, at de nye uddannelser vil medføre en fokuseret uddannelsesindsats og 

stigende uddannelsesaktivitet samt øget efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. 

Målgrupper 
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Målgrupperne under lufthavnsområdet omfatter transportarbejdere i lufthavne der udfører 

et arbejde indenfor et afgrænset område i lufthavnen eller i en relateret virksomhed som er 

underleverandør til lufthavnen.  

Arbejdsopgaverne består typisk i: 

 Bagagehåndtering 

 Cargohåndtering 

 Flysidefunktioner 

 Markservice  

 Support funktioner, f.eks. brand og redning, fly cleaning, catering 

 Optankning af fly samt kørsel med benzin og olie. 

Følgende FKB’er hører ind under dette område: 

 2794 transportarbejde i lufthavne  
 

Der ansøges om flg.: 

Analyser. 

Der ansøges ikke om midler til analyser. 

Udvikling eller revision af FKB  

Der ansøges ikke revision af FKB 2794 transportarbejde i lufthavne. 

Uddannelsesmål. 

Der ansøges om midler til udvikling af flg. uddannelsesmål: 

1. Cleaning af fly. 

2. Cleaning af fly, ajourføring.  

3. Flypladsvedligeholdelse på pladser og baner.  
4. Flypladsvedligeholdelse på pladser og baner - ajourføring.  
5. Flypladsvedligeholdelse på grønne områder.  
6. Flypladsvedligeholdelse på grønne områder - ajourføring.  
7. Bagagesorteringsanlæg 

8. Bagagesorteringsanlæg - ajourføring.  

9. Ramp agent.   
10. Ramp agent - ajourføring 

 

Faglæreruddannelse. 

Der ansøges om midler til udvikling af flg. faglærerkurser. 

1. Cleaning af fly. 
2. Flypladsvedligeholdelse på pladser og baner 
3. Flypladsvedligeholdelse på grønne områder 
4. Bagagesorteringsanlæg 
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5. Ramp agent 
 

Undervisningsmaterialer. 

Der ansøges ikke om midler til udvikling af undervisningsmaterialer: 

Sammenfatning: 

Lufthavn   

   

Revision af FKB Antal Beløb 
Ingen 0 0 

I alt 0 0 

   
Analyser Antal Beløb 

Ingen 0 0 

I alt 0 0 

   
Uddannelsesmål Antal Beløb 

Cleaning af fly. 1 20.000 

Cleaning af fly, ajourføring.  1 20.000 

Flypladsvedligeholdelse på pladser og 
baner.  

1 20.000 

Flypladsvedligeholdelse på pladser og 
baner - ajourføring.  

1 20.000 

Flypladsvedligeholdelse på grønne 
områder.  

1 20.000 

Flypladsvedligeholdelse på grønne områder 
- ajourføring.  

1 20.000 

Bagagesorteringsanlæg. 1 20.000 

Bagagesorteringsanlæg - ajourføring.  1 20.000 

Ramp agent.   1 20.000 

Ramp agent – ajourføring 1 20.000 

I alt 10 200.000 

   
Undervisningsmaterialer Antal Beløb 

 0 0 

I alt 0 0 

   
Faglæreruddannelse Antal Beløb 

Cleaning af fly. 1 20.000 

Flypladsvedligeholdelse på pladser og 
baner 

1 20.000 

Flypladsvedligeholdelse på grønne områder 1 20.000 

Bagagesorteringsanlæg 1 20.000 

Ramp agent 1 20.000 

I alt 5 100.000 
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Total  Kr. 
300.000 

 

 

Togklargøringsområdet – ansøgning om midler til udvikling 2017. 

Generelt om udviklingen på brancheområdet 

Den positive udvikling i den indenlandske godstogsdrift ser ud til at fortsætte. Årsagen til 

dette formodes dels at være øgede udgifter til visse former for landevejstransport samt 

politisk vilje i hele EU-området til at flytte gods fra landevej til bane.  

 

Der er stort politisk fokus på den indenlandske persontogsdrift, hvor der er politisk vilje til 

at flytte persontrafik fra landevej til bane. 

Desuden vil indførelse af ERTMS, nyt radiosystem og GPS-baseret togkontrolanlæg på det 

danske jernbaneanlæg få indflydelse på togdriften og herunder rangeringsopgaver mm. 

Det er dog ikke helt afklaret, hvornår dette bør afspejle sig i AMU systemet i forhold til den 

regelmæssige efter- og videreuddannelse. Signalprogrammet, som det kaldes, indeholder 

midler til opkvalificering af medarbejdere indenfor kørsel m.m. 

På baggrund af et EU-direktiv stiller Trafikstyrelsen krav til certificering af togklargørere, 

der skal rangere med tog. Togklargørere er blevet omfattet af kravet om 

lokomotivførerlicens, og har altid haft et krav om certifikat for strækning (stationsområde) 

og trækkraftenhed. Certifikaterne skal fornys hvert 3. år. Hvorledes dette kan 

implementeres i AMU systemet er endnu ikke afklaret.  

 

Den nuværende AMU uddannelse inden for Materielsikkerhed på jernbanemateriel er fra 

januar 2009. Der er siden sket en udvikling i togmateriel, hvor persontog og godstog er 

blevet mere differentieret. Der søges derfor om midler til at udvikle uddannelser der er 

målrettet hver sit brancheområde. 

Tilsvarende inden for IT, hvor udviklingen også viser behov for uddannelser, målrettet hver 

sit brancheområde. 

For at styrke udviklingen og undervisningen søges der også om midler til at udvikle 

faglæreruddannelse inden for disse områder.    

Målgrupper 

Målgrupperne under togklargøringsområdet omfatter medarbejdere der udføring 

klargørings- og rangeringsopgaver indenfor både person- og godstog. Arbejdsopgaverne 
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kan være meget forskellige for persontog og godstog og omfatter både arbejde direkte på 

toget og arbejdsopgaver på perron.  

Følgende FKB’er hører ind under dette område: 

 2766 Klargøring af togmateriel  
 

Der ansøges om flg.: 

Analyser. 

Der ansøges ikke om midler til analyser. 

Udvikling eller revision af FKB  

Der ansøges ikke om midler til udvikling / revision af FKB.  

Uddannelsesmål. 

1. Materielsikkerhed på jernbanemateriel, persontog 
2. Materielsikkerhed på jernbanemateriel, godstog 
3. Materielsikkerhed på jernbanemateriel - ajourføring, persontog 
4. Materielsikkerhed på jernbanemateriel - ajourføring, godstog 
5. Branchespecifik IT, persontog 
6. Branchespecifik IT, godstog 
7. Branchespecifik IT - ajourføring, persontog 
8. Branchespecifik IT - ajourføring, godstog 
 

Faglæreruddannelse. 

1. Materielsikkerhed på jernbanemateriel, persontog 
2. Materielsikkerhed på jernbanemateriel, godstog 
3. Branchespecifik IT, persontog 
4. Branchespecifik IT, godstog 
 

Undervisningsmaterialer. 

Der ansøges ikke om midler til udvikling af undervisningsmaterialer 

 

Klargøring af togmateriel   

   

Revision af FKB  Antal Beløb 
Ingen 0 0 

I alt  0 

   
Analyser Antal Beløb 
 0 0 

I alt  0 

   



33 
 

Mål Antal Beløb 
Materielsikkerhed på jernbanemateriel, 
persontog 

1 20.000 

Materielsikkerhed på jernbanemateriel, 
godstog 

1 20.000 

Materielsikkerhed på jernbanemateriel - 
ajourføring, persontog 

1 20.000 

Materielsikkerhed på jernbanemateriel - 
ajourføring, persontog 

1 20.000 

Branchespecifik IT, persontog 1 20.000 

Branchespecifik IT, godstog 1 20.000 

Branchespecifik IT - ajourføring, persontog 1 20.000 

Branchespecifik IT - ajourføring, godstog 1 20.000 

I alt 8 160.000 

   
Undervisningsmaterialer Antal Beløb 
Ingen 0 0 

I alt  0 

   
Faglæreruddannelse Antal Beløb 
Materielsikkerhed på jernbanemateriel, 
persontog 

1 20.000 

Materielsikkerhed på jernbanemateriel, 
godstog 

1 20.000 

Branchespecifik IT, persontog 1 20.000 

Branchespecifik IT, godstog 1 20.000 

I alt 4 80.000 

   

Total  Kr. 
240.000 

 
 

  



34 
 

Lokomotivførerområdet – ansøgning om midler til udvikling 2017. 
 

Generelt om udviklingen på brancheområdet 

Inden for jernbaneområdet har tendenserne de seneste år været øget liberalisering via 

udbud af passagertrafik på specifikke strækninger. Udvikling af det kørende materiel inden 

for togdrift betyder, at de forskellige operatører med regelmæssige mellemrum køber eller 

leaser nye togsæt. Udviklingen af tog styres her, ligesom på det øvrige transportområde, af 

et ønske om lavere energiforbrug pr. kørt kilometer og bedre passagerkomfort. 

Den påbegyndte gradvise indførelse af nye radiosystemer og GPS-baserede togkontrolanlæg 

på det danske jernbanenet i årerne fremover, vil få indflydelse på udførelse af togdriften. 

Disse anlæg vil have forskellig virkemåde afhængig af den specifikke infrastruktur, men vil 

væsentlig ændre lokomotivførerens informationsflow. Egne iagttagelser gennem forruden af 

signaler m.m. vil blive afløst at skærmdata. Samlet set vil der blive stigende krav til 

lokomotivførernes IT-færdigheder. 

 

 

Målgrupper 

Målgrupperne under lokomotivførerområdet omfatter medarbejdere, der udføring fremføring 

af trækkraftenheder og togsæt indenfor både person- og godstog. Målgruppen omfatter 

lokomotivførere, der, ud over deres lokomotivførerlicens, har lokomotivførercertifikat af typen 

B jf. Trafikstyrelsens lovgivning på området.  

 

Følgende FKB’er hører ind under dette område: 

 27xx Lokomotivfører  

 

TUR vil igen ansøge om midler til udvikling af uddannelser m.m. på lokomotivførerområdet. 

TUR har gentagne gange henvendt sig til ministeriet omkring godkendelse af en FKB til 

området. Ministeriet har meddelt, at området først kan inddrages i AMU programmet, når der 

omfordeles midler til området fra Transportministeriets ansvarsområde og til 

Undervisningsministeriets ansvarsområde. Men der har aldrig været rejst tvivl om branchens 

mulighed for at blive en del af AMU programmet. Det er TUR bekendt, at ministeriet 

gentagne gange har henvendt sig til Transportministeriet / Trafikstyrelsen om sagen. 

 

TUR vil gerne anmode ministeriet om at bevilge midler til lokomotivførerområdet, gerne med 

det forbehold, at midlerne først kan anvendes, når der er en afklaring på, hvornår 

lokomotivførerområdet kan blive en del af AMU programmet. Denne anmodning skyldes et 

meget stærkt ønske om, at der ikke sker yderlig forsinkelse, når sagen er afklaret.  

TUR har for snart mange år siden udarbejdet en FKB til området, og løbende vedligeholdt 

denne. Dog har udbygningen af de nye radio – og signalsystemer givet behov for en revision 

af FKB. TUR vil derfor meget gerne gå i dialog med ministeriet om denne, således at denne 

del af et kommende udbudsmateriale er på plads.    

 

 

Der ansøges om flg.: 
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Analyser. 

Der ansøges ikke om midler til analyser. 

 

Udvikling eller revision af FKB  

Der ansøges om udvikling / revision af FKB på dette område. 

 

Uddannelsesmål. 

Der ansøges om midler til udvikling af flg. uddannelsesmål: 

1. Fører af ny trækkraftenhed.  
Uddannelsen anvendes til uddannelse af lokomotivførere, der skifter fra en trækkraftenhed 
(Litra) til en anden. 
2. Ny Infrastruktur, HKT 
Uddannelsen anvendes til uddannelse af lokomotivførere, der skal føre tog på strækning til 
hvilken lokomotivføreren ikke har den nødvendige kompetence, fra ATC til HKT. 
3. Ny Infrastruktur, ATC 
Uddannelsen anvendes til uddannelse af lokomotivførere, der skal føre tog på strækning til 
hvilken lokomotivføreren ikke har den nødvendige kompetence, fra HKT til ATC. 
4. Efteruddannelse i jernbanesikkerhed på S-tog, HKT 
Uddannelsen anvendes til den regelmæssige lovpligtige efteruddannelse af lokomotivførere, 
der skal beholde deres certifikat til kørsel på S-togs nettet. 
5. Efteruddannelse i jernbanesikkerhed på strækninger med ATC. 
Uddannelsen anvendes til den regelmæssige lovpligtige efteruddannelse af lokomotivførere, 
der skal beholde deres certifikat til kørsel på strækninger med ATC. 
6. Efteruddannelse til Fører af trækkraftenhed.  
Uddannelsen anvendes til efteruddannelse af lokomotivførere, der skal fastholde deres 
kompetence til at fremføre en given Litra. 
7. Opmærksomhed og distraktion blandt lokomotivførere 
8. Opmærksomhed og distraktion for lokomotivførerkørelærere 

 

 

Faglæreruddannelse. 

Der ansøges ikke om midler til udvikling af faglærerkurser. 

 

Undervisningsmaterialer. 

Der ansøges om midler til udvikling af følgende undervisningsmaterialer 

1. Opmærksomhed og distraktion blandt lokomotivførere 

Uddannelsen anvendes til at fremme lokomotivførernes opmærksomhed omkring hvilke 

faktorer der påvirker deres opmærksomhed ved fremføring af tog. 

2. Opmærksomhed og distraktion for lokomotivførerkørelærere 

Uddannelsen anvendes til at gennemgå de hvilke faktorer der påvirker lokomotivførernes 

opmærksomhed ved fremføring af tog og hvorledes man inddrager dette i køreundervisningen. 

 
 
 
Sammenfatning: 
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Lokomotivfører   

   

Revision af FKB Antal Beløb 
FKB Lokomotivfører 1 40.000 

I alt  40.000 

   
Analyser Antal Beløb 
Ingen 0 0 

Ialt  0 

   
Uddannelsesmål Antal Beløb 
Fører af ny trækkraftenhed 1 Kr. 20.000 

Ny Infrastruktur, HKT 1 Kr. 20.000 

Ny Infrastruktur, ATC 1 Kr. 20.000 

Efteruddannelse i jernbanesikkerhed på S-tog, 
HKT 

1 Kr. 20.000 

Efteruddannelse i jernbanesikkerhed på 
strækninger med ATC 

1 Kr. 20.000 

Efteruddannelse til Fører af trækkraftenhed 1 Kr. 20.000 

Opmærksomhed og distraktion blandt 
lokomotivførere 

1 Kr. 20.000 

Opmærksomhed og distraktion for 
lokomotivførerkørelærere 

1 Kr. 20.000 

I alt 8 160.000 

   
Undervisningsmaterialer Antal Beløb 

Opmærksomhed og distraktion blandt 

lokomotivførere 

1 Kr. 30.000 

Opmærksomhed og distraktion for 

lokomotivførerkørelærere 

1 Kr. 30.000 

I alt 2  60.000 

   
Faglæreruddannelse Antal Beløb 
Ingen 0 0 

I alt  0  

   
Total  Kr. 260.000 
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Erhvervsfiskerområdet – ansøgning om midler til udvikling 2017 
 

Generelt om udviklingen på brancheområdet 
 
Cirka 20 procent af al fisk i EU landes af danske erhvervsfiskere. Det gør Danmark til EU’s 
største fiskerination. Samtidig har Danmark et meget alsidigt fiskeri, der stiller krav til 
fartøjer, udstyr og fiskernes forståelse af værdikæden fra hav til spisebord. De senere år er 
der blevet færre men større fiskefartøjer. Branchen oplever i disse år en accelererende 
udvikling både i forhold til teknologi, arbejdsprocesser og forretningsområder. Udviklingen 
medfører blandt andet, at medarbejderne selvstændigt skal træffe flere beslutninger. Der vil 
desuden typisk være krav til medarbejderen om stor fleksibilitet med hensyn til, at kunne 
udføre stort set alle arbejdsfunktioner inden for området.  

 
Fiskerierhvervet vil inden for de næste 10 – 15 år stå overfor massive udfordringer med 
manglende arbejdskraft, fordi en meget stor del af erhvervsfiskerne går på pension. Der er 
alt for få unge til at tage over. Som mange andre skoler inden for TURs område, så har 
Fiskeriskolen også vanskeligt ved at skaffe elever nok til de praktikpladser der er. Der er 
behov for at kompetenceudvikle nye målgrupper, som ikke tidligere har haft for sædvane for 
uddanne sig inden for erhvervsfiskeriområdet. Det er derfor centralt for branchen, at få 
afdækket behovet for AMU-uddannelsesstrukturer og AMU-branchepakker der er målrettet 
tosprogede. Det er væsentligt at få belyst, hvilke muligheder der er for det konkrete indhold 
i AMU-branchepakker, der afspejler lokale beskæftigelsesmuligheder for tosprogede. 
Branchen har ligeledes behov for, at afdække perspektiverne for etablering af AMU-
branchepakker, der kan indgå i en Integrationsgrunduddannelse, IGU, der er målrettet 
flygtninge og indvandrere. 
 
Erhvervsfiskere har i september 2016 fået mulighed for at lande torsk fra såvel Nordsøen 
som Skagerrak med det blå certificeringsmærke fra MSC – Marine Stewardship Council, og 
det betyder, at også torskefiskeriet nu lever op til de høje krav til bæredygtighed, der bliver 
stillet fra MSC. Brancheorganisationerne arbejder på at få det danske fiskeri MSC-certificeret.  
Omkring 80 procent af konsumfiskeriet er allerede certificeret.  
 
På baggrund af ovenstående har branchen behov for at undersøge jobområdet nærmere, 
således at den fælles kompetencebeskrivelse inden for Erhvervsfiskere (FKB 2744) kan give 
en dækkende og tidssvarende beskrivelse af jobområdet – herunder definitioner og 
beskrivelser af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer. 
 
Virkningerne af de ovenfor omtalte udviklingstendenser er, at der stilles stadig større krav til 
medarbejdernes kompetencer, og der er et øget behov for uddannelse af nye medarbejdere. 
På denne baggrund finder udvalget det vigtigt, at der arbejdes videre med faglærerudvikling. 
Det er fundamentalt for branchen, at undervisere inden for brancheområdet er helt 
opdaterede på bl.a. sikkerhed og de nye teknologier inden for jobområderne.  

Målgrupper 

Erhvervsfiskere der er beskæftiget på dæk, i styrehus og i maskinrum. Erhvervsfiskere er 
typisk aflønnet efter principperne for partsfiskere. En eller flere af medlemmer af 
besætningen kan være ejer af fartøjet, eller fartøjet kan være ejet af en ejerkreds på land. 
Antallet af erhvervsfiskere er vanskeligt at gøre præcist op, da nogle er fuldtids fiskere, 
andre deltager en del af året men har anden beskæftigelse i den øvrige tid. Et godt overslag 
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vil være omkring 3.000 erhvervsfiskere. 
 
Lodsmedhjælpere og bådsmænd ansat ved lodserierne. Antallet i målgruppen er ca. 150. 
 
Erhvervsfiskerens arbejde er meget varieret og spænder fra dæks- og lastarbejde over 
kabys- og motortjeneste til navigering, styring og manøvrering af fartøjet under fiskeri og 
sejlads. 
 
Erhvervsfiskere skal endvidere kunne håndtere og vedligeholde en række forskellige 
fiskeredskaber, afhængig af de aktuelle fangstmuligheder. Derfor er kendskab til almindeligt 
forekommende fiskeredskaber, deres betegnelse, opbygning og vedligeholdelse, vigtig. 
Endvidere skal erhvervsfiskeren have kendskab til vodbinderarbejde og de anvendte 
materialer. Endelig er fiskeriet i dag et så lovreguleret erhverv, at erhvervsfiskeren skal være 
bekendt med de lovmæssige krav til fiskeredskaberne samt regler for kvoter og havdage. 

 
Erhvervsfiskeren skal have kendskab til havbiologi, økosystemer, biologisk rådgivning og 
ressourceforvaltning for fremme af et bæredygtigt fiskeri. 

Følgende FKB hører under dette område: 

 2244 Erhvervsfiskere 

 

Der ansøges om udviklingsmidler til følgende: 

 

Analyse: 

•   Analyse af jobområdet samt mulighed for uddannelsesstrukturer og branchepakker 

målrettet tosprogede inden for erhvervsfiskeriområdet  

 

Uddannelsesmål: 

 Erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand og ferskvand 1 

 Erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand og ferskvand 2 

 Erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand og ferskvand 3 

 Håndtering af fisk - fra fangst til bord 1 

 Håndtering af fisk - fra fangst til bord 2 

 Ny teknologi på fartøjer 1 

 Ny teknologi på fartøjer 2 

 Bæredygtigt fiskeri 1 

 Bæredygtigt fiskeri 2  

 

Faglæreruddannelser: 

 Erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand og ferskvand  

 Håndtering af fisk - fra fangst til bord 

 Ny teknologi på fartøjer 

 Bæredygtigt fiskeri 

 Underviser på branchepakker på for tosprogede (fagdidaktik, kulturforståelse mv. i 

den konkrete erhvervsfiskerifaglige kontekst) – erhvervsfiskere 1 (tema 1) 
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Undervisningsmaterialer: 

 Undervisningsmateriale til branchepakke for erhvervsfiskere 1 for tosprogede (tema 

1) 

Sammenfatning: 

 

 

 

Erhvervsfiskere   

Revision af FKB Antal Beløb 

I alt 0 0 

Analyser Antal Beløb 

Analyse af jobområdet samt mulighed for 

uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet 

tosprogede inden for erhvervsfiskeriområdet 

1 317.125 

I alt 2 317.125 

Uddannelsesmål Antal Beløb 

Erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand og ferskvand 1 1 20.000 

Erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand og ferskvand 2 1 20.000 

Erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand og ferskvand 3 1 20.000 

Håndtering af fisk - fra fangst til bord 1 1 20.000 

Håndtering af fisk – fra fangst til bord 2 1 20.000 

Ny teknologi på fartøjer 1 1 20.000 

Ny teknologi på fartøjer 2 1 20.000 

Bæredygtigt fiskeri 1 1 20.000 

Bæredygtigt fiskeri 2 1 20.000 

I alt 9 180.000 

Undervisningsmaterialer Antal Beløb 

Undervisningsmateriale til branchepakke for 

erhvervsfiskere 1 for tosprogede (tema 1) 

1 30.000 

I alt 1 30.000 

Faglæreruddannelser Antal Beløb  

Erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand og ferskvand  1 20.000 

Håndtering af fisk - fra fangst til bord 1 20.000 

Ny teknologi på fartøjer 1 20.000 

Bæredygtigt fiskeri 1 20.000 

Underviser på branchepakker på for tosprogede 

(fagdidaktik, kulturforståelse mv. i den konkrete 

erhvervsfiskerifaglige kontekst) – erhvervsfiskere 

1 (tema 1)  

1 20.000 

I alt 5  100.000  

I alt  Kr. 627.125  
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TUR samlede ansøgning 2017 

  

   

Revision af FKB Antal Beløb 

Revision 2225 Tanktransport 1 40.000 

Revision 2226 Transport af levende dyr 1 40.000 

Revision 2227 Særtransport 1 40.000 

2219 Personbefordring med taxi /Udvikling af ny FKB 

Personbefordring med mindre køretøjer 

1 40.000 

Revision FKB 2720 Redning 1 40.000 

I alt 5 200.000 

   

Analyser Antal Beløb 

Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet 

tosprogede inden for vejgodstransport og personbefordring 

TEMA 1 

1 601.310 

Testning i AMU som værktøj til effekt-måling af delmål og 

sikring af kvalitet i undervisning gennem dataopsamling. 

TEMA 2 

1 631.875 

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med 

implementering af ”Lean” 
1 

258.125 

Analyse af muligheder for e-læring og testning på 

personbefordringsområdet; muligheder, effekt og 

fleksibilitet 

TEMA 2 
1 

432.950 

Analyse af hvordan uddannelser for flygtninge/indvandrere 

gennemføres set i relation til målgruppens senere 

deltagelse i regulære faglige AMU-kurser 

TEMA 1 
1 

335.155 

 

Analyse af samspillet mellem teoriundervisning og praktisk 

kørsel på arbejdsmarkedsuddannelsen "EU-

Efteruddannelse for buschauffører  
1 

233.750 
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Analyse jobområde mv. - redder 
1 

307.400 

Analyse af jobområdet samt mulighed for 

uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet 

tosprogede inden for erhvervsfiskeriområdet 

TEMA 1 

1 317.125 

VR læringsaktiviteter til godstransport uddannelser 1 531.935 

I alt 7 3.649.625 

 

   

Uddannelsesmål Antal Beløb 

Flyttechauffør 1 
1 

20.000 

Flyttechauffør 2 
1 

20.000 

Godschauffør 1 
1 

20.000 

Godschauffør 2 
1 

20.000 

Kommunikation og dokumentation – IT teknologi 
1 

20.000 

Lastbilkran 1 
1 

20.000 

Lastbilkran 2 
1 

20.000 

Mobilkran 1 
1 

20.000 

Mobilkran 2 
1 

20.000 

Ny teknologi og energirigtig kørsel lastbil 
1 

20.000 

Renovation 1 
1 

20.000 

Renovation 2 
1 

20.000 

Særtransport 1 
1 

20.000 

Særtransport 2 
1 

20.000 

Særtransport 3  
1 

20.000 

Tanktransport 1  
1 

20.000 

Tanktransport 2 
1 

20.000 
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Tanktransport 3 
1 

20.000 

Transport af levende dyr 1 
1 

20.000 

Transport af levende dyr 2 
1 

20.000 

Vintertjeneste 1 
1 

20.000 

Vintertjeneste 2 
1 

20.000 

Supply Chain Management for lagerarbejdere 
1 

20.000 

IKT i havnen 1 
1 

20.000 

IKT i havnen 2 
1 

20.000 

Ny teknologi og energirigtig kørsel personbefordring 
1 

20.000 

Personbefordring for tosprogede 
1 

20.000 

Personbefordring med bus for flygtninge 
1 

20.000 

Kørsel med børn og børn med usynligt handicap 
1 

20.000 

Personbefordring med bus med understøttende beløb 
1 

20.000 

Ambulancebehandler 1-2017 
1 

20.000 

Ambulancebehandler 2-2017 
1 

20.000 

Ambulancebehandler 3-2017 
1 

20.000 

Ambulancebehandler 4-2017 
1 

20.000 

Autohjælp 1-2017 
1 

20.000 

Autohjælp 2-2017 
1 

20.000 

Terrorbekæmpelse for redningspersonel 
1 

20.000 

Bagagesorteringsanlæg - ajourføring. 
1 

20.000 

Bagagesorteringsanlæg. 
1 

20.000 

Cleaning af fly, ajourføring. 
1 

20.000 

Cleaning af fly. 
1 

20.000 

Flypladsvedligeholdelse på grønne områder - ajourføring.  
1 

20.000 

Flypladsvedligeholdelse på grønne områder.  
1 

20.000 
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Flypladsvedligeholdelse på pladser og baner - ajourføring.  
1 

20.000 

Flypladsvedligeholdelse på pladser og baner.  
1 

20.000 

Ramp agent – ajourføring 
1 

20.000 

Ramp agent.  
1 

20.000 

Branchespecifik IT - ajourføring, godstog 1 20.000 

Branchespecifik IT - ajourføring, persontog 1 20.000 

Branchespecifik IT, godstog 1 20.000 

Branchespecifik IT, persontog 1 20.000 

Materielsikkerhed på jernbanemateriel - ajourføring, 

persontog 

1 20.000 

Materielsikkerhed på jernbanemateriel - ajourføring, 

persontog 

1 20.000 

Materielsikkerhed på jernbanemateriel, godstog 1 20.000 

Materielsikkerhed på jernbanemateriel, persontog 1 20.000 

Bæredygtigt fiskeri 1 1 20.000 

Bæredygtigt fiskeri 2 1 20.000 

Erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand og ferskvand 1 1 20.000 

Erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand og ferskvand 2 1 20.000 

Erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand og ferskvand 3 1 20.000 

Håndtering af fisk - fra fangst til bord 1 1 20.000 

Håndtering af fisk – fra fangst til bord 2 1 20.000 

Ny teknologi på fartøjer 1 1 20.000 

Ny teknologi på fartøjer 2 1 20.000 

Fremføring af letbanekøretøj, ajourføring.  20.000 

Styringsmedarbejdere, letbanekontrolcenter, ajourføring.  20.000 

Letbanefører, ajourføring litra  20.000 
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Kørelærer, Letbane, ajourføring  20.000 

Materielsikkerhed på jernbanemateriel, persontog  20.000 

Materielsikkerhed på jernbanemateriel, godstog  20.000 

Materielsikkerhed på jernbanemateriel - ajourføring, 

persontog 

 20.000 

Materielsikkerhed på jernbanemateriel - ajourføring, 

persontog 

 20.000 

Branchespecifik IT, persontog  20.000 

Branchespecifik IT, godstog  20.000 

Branchespecifik IT - ajourføring, persontog  20.000 

Branchespecifik IT - ajourføring, godstog  20.000 

I alt 76 1.520.000 

   

Undervisningsmaterialer Antal Beløb 

Undervisningsmateriale til branchepakke vejgodstransport 

1 for tosprogede (tema 1) 

1 30.000 

Undervisningsmateriale til branchepakke vejgodstransport 

2 for tosprogede (tema 1) 

1 30.000 

Undervisningsmateriale til branchepakke vejgodstransport 

3 for tosprogede (tema 1) 

1 30.000 

Undervisningsmateriale til branchepakke lager 1 for 

tosprogede 

1 30.000 

Undervisningsmateriale til branchepakke lager 2 for 

tosprogede 

1 30.000 

Undervisningsmateriale til branchepakke lager 3 for 

tosprogede 

1 30.000 

IKT i havnen 1 1 30.000 

IKT i havnen 2 1 30.000 

Kompendie: Ny teknologi og energirigtig kørsel 

personbefordring 

1 30.000 
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Kørsel med børn og børn med usynligt handicap 1 30.000 

Miniguide til chauffører i offentlig servicetrafik 1 30.000 

Ord- og begrebsliste til brug for tosprogede – Kørekort D-

ep 

1 30.000 

Undervisningsmateriale til branchepakke for 

erhvervsfiskere 1 for tosprogede (tema 1) 

1 30.000 

I alt 13 390.000 

Faglæreruddannelse Antal Beløb 

Betjening af tankbilers udstyr  1 20.000 

ADR Brand og førstehjælp for nye sikkerhedsrådgivere  1 20.000 

Mentor  1 20.000 

Ny teknologi og energirigtig kørsel lastbil 1 20.000 

Slamsugning sikkerhed og arbejdsmiljø 1 20.000 

Stuvning og lastsikring af flyttegods  1 20.000 

Temperaturfølsomt gods 1 20.000 

Underviser på branchepakker på for tosprogede 

(fagdidaktik, kulturforståelse mv. i den konkrete 

vejgodstransportfaglige kontekst) – vejgodstransport 1 

(tema 1) 

1 20.000 

Underviser på branchepakker på for tosprogede 

(fagdidaktik, kulturforståelse mv. i den konkrete 

vejgodstransportfaglige kontekst) – vejgodstransport 2 

(tema 1) 

1 20.000 

Underviser på branchepakker på for tosprogede 

(fagdidaktik, kulturforståelse mv. i den konkrete 

vejgodstransportfaglige kontekst) – vejgodstransport 3 

(tema 1) 

1 20.000 

Underviser på branchepakker på for tosprogede lager 1 1 20.000 

Underviser på branchepakker på for tosprogede lager 2 1 20.000 

Underviser på branchepakker på for tosprogede lager 3 1 20.000 

Ny teknologi og energirigtig kørsel personbefordring 1 20.000 
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Bagagehåndtering og kvalitet, grundlæggende og 

avanceret niveau 

1 20.000 

Underviser på branchepakker for tosprogede – 

Personbefordring 

1 20.000 

Bagagesorteringsanlæg 1 20.000 

Cleaning af fly. 1 20.000 

Flypladsvedligeholdelse på grønne områder 1 20.000 

Flypladsvedligeholdelse på pladser og baner 1 20.000 

Ramp agent 1 20.000 

Branchespecifik IT, godstog 1 20.000 

Branchespecifik IT, persontog 1 20.000 

Materielsikkerhed på jernbanemateriel, godstog 1 20.000 

Materielsikkerhed på jernbanemateriel, persontog 1 20.000 

Bæredygtigt fiskeri 1 20.000 

Erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand og ferskvand  1 20.000 

Håndtering af fisk - fra fangst til bord 1 20.000 

Ny teknologi på fartøjer 1 20.000 

Underviser på branchepakker på for tosprogede 

(fagdidaktik, kulturforståelse mv. i den konkrete 

erhvervsfiskerifaglige kontekst) – erhvervsfiskere 1 (tema 

1) 

1 20.000 

Fremføring af letbanekøretøj, ajourføring.  20.000 

Styringsmedarbejdere, letbanekontrolcenter, ajourføring.  20.000 

Materielsikkerhed på jernbanemateriel, godstog  20.000 

Branchespecifik IT, persontog  20.000 

Branchespecifik IT, godstog  20.000 

I alt  720.000 
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Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og 
social- og sundhedsområdet 2017 

Konklusioner 

EPOS-området havde et lavere aktivitetsniveau i 2015 end i 2014. I perioden fra 
2009 til 2014 var væksten i aktivitet på EPOS’ område i gennemsnit ca. 5 pct. pr. 
år, og der skete en fordobling af aktiviteten fra 2008 til 2013. Aktiviteten målt på 
antal deltagere faldt fra 70.000 i 2014 til 51.000 i 2015. Det er et fald i aktivitet på 
ca. 30 pct. 

Efteruddannelsesudvalget samarbejder med de lokale uddannelsesudvalg i forhold 
til løbende at vurdere den forventede fremtidige aktivitet. Meldingerne fra de lokale 
uddannelsesudvalg er, at man tilnærmelsesvis forventer samme niveau i aktivitet i 
2016 som i 2015 og en svagt voksende aktivitet i 2017.  

Jobområdet, som EPOS dækker, udvikler sig fortsat hastigt. Inden for SOSU-
området sker der fortsat opgaveflytninger fra sygehusområdet til det kommunale 
område samtidigt med, at der oprettes nye samarbejdsformer og institutioner, hvor 
medarbejdere fra kommuner og regioner samarbejder. Samtidig bliver området i 
stigende grad styret gennem sundhedspolitiske indsatser. 

På det pædagogiske område er arbejdsmarkedet præget af omstruktureringer og 
nye tilbudstyper på både dagtilbudsområdet, anbringelsesområdet, voksenhandi-
capområdet og folkeskoleområdet, samt revisionen af målene for de pædagogiske 
lærerplaner. En række af disse udviklingstenderser er dokumenteret i de analyser, 
der er gennemført de seneste år. 

Denne udvikling forventes at fortsætte de kommende år, og udvalget forventer der-
for, at den arbejdsmarkedspolitiske udvikling fører til, at uddannelsesaktiviteten de 
kommende år vil ligge på et niveau som i 2015, fordi de gennemførte og fremtidige 
ændringer på denne del af arbejdsmarkedet fortsat vil give behov for nye kompe-
tencer hos målgruppen. 

De fortsatte ændringer på arbejdsmarkedet inden for EPOS' område betyder, at 
der fortsat er behov for analyser af udviklingen i kompetencebehov.  

EPOS har i en del år arbejdet med vejledende uddannelsesstrukturer til forskellige 
delmålgrupper for at fremme brugen af AMU. Dette bliver fortsat de kommende år.  
EPOS afsluttede i 2015 en analyse af brugen af sammensatte forløb, og efterud-
dannelsesudvalget vil bruge resultaterne til eventuelt at udbyde faste uddannelses-
strukturer.   

Det ser ud til at størrelsen af målgruppen er stabil, men der sker forskydninger mel-
lem delmålgrupper. Udvalget forventer, at en række faktorer trækker i retning af en 
svagt voksende målgruppe inden for de kommende år. Det bliver uddybet i redegø-
relsen. 

Til indholdsfortegnelsen



 

 

 

Behovsredegørelse for 2017 
 
EPOS-udvalget forventer, der vil være stagnerende aktivitet på området i 2017 i 
forhold til 2015 og 2016. 
 
Vurderingen er baseret på udviklingen i aktivitet de seneste år samt på indberet-
ninger fra de lokale uddannelsesudvalg, der i juni måned indsender deres anslåede 
aktivitet de kommende to år. De lokale uddannelsesudvalg forventer samme eller 
lidt lavere aktivitet fra 2016 til 2017.  
 
Nedenfor bliver vurderingen underbygget med hensyn til udviklingen i målgruppen 
samt målgruppens behov for efteruddannelse. 
 
 

Udviklingstendenser i AMU-målgruppen 
 
Målgruppen 
På det pædagogiske område udvikler EPOS uddannelsestilbud til pædagogmed-
hjælpere, pædagogiske assistenter, værkstedsassistenter, dagplejere, klubmedar-
bejdere, plejefamilier, omsorgsmedhjælpere, medhjælpere på døgninstitutioner, 
medarbejdere i AMU-målgruppen, der arbejder som undervisningsassistenter m.fl. I 
alt er der ca. 75.000 medarbejdere på dette område i målgruppen. 
 
På social- og sundhedsområdet udvikler EPOS uddannelsestilbud til social- og 
sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpe-
re, portører, beskæftigelsesvejledere, tilsynsførende assistenter, plejere, pleje-
hjemsassistenter, hospitalsserviceassistenter, hospitalstekniske assistenter m.fl. I 
alt er der ca. 115.000 medarbejdere på dette område. 
 
Den kommunale og regionale løndatabase bekræfter, at den samlede arbejdsstyr-
ke har været forholdsvis konstant de seneste år. 
 
Udviklingen i målgruppens størrelse 
Social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område har de seneste år haft 
en stabil til svagt voksende AMU-målgruppe. 
 
Regionerne har en lav tilvækst i beskæftigelsen inden for sygehusområdet. Der 
forventes dog at være mangel på arbejdskraft i forhold til en række funktioner på 
sygehusområdet på lidt længere sigt. EPOS’ analyse af SOSU-assistenternes ar-
bejdsopgaver på sygehusene fra 2012 konkluderede, at der fortsat vil være en lang 
række funktioner, der vil blive varetaget af social- og sundhedsassistenter fx i for-
hold til sammenhængende borgerforløb. 
 
På det psykiatriske område, er social- og sundhedsassistenter beskæftiget i såvel 
den regionale psykiatri som i socialpsykiatrien. EPOS’ analyse fra 2016 af den re-
gionale psykiatri viser, at der er godt 2.000 ansatte. Specialiseringen på de psykia-
triske sygehuse øges, antallet af ambulante behandlinger stiger og kommunerne 
overtager opgaver fra regionerne i forhold til borgere med psykiatriske sygdomme.  
 
Det pædagogiske område er blandt andet være præget af, at børnetallet er svagt 
faldende i disse år, hvorfor behovet for pædagogisk personale på dagtilbudsområ-



 

 

det forventes at falde svagt. Der kan iagttages skift i fordelingen af medarbejdere 
på tilbudstyper på dagtilbudsområdet, hvor en nedgang i antallet af børn, der er 
tilknyttet den kommunale dagpleje, modsvares af en fremgang i antallet af børn i 
aldersintegrerede institutioner.  
 
Der kan forventes en stigning i personalet inden for dele af specialområdet, ek-
sempelvis som følge af øget anvendelse af familieplejere. På handicapområdet ses 
en forholdsvis stor stigning i ansættelsen af SOSU-assistenter. 
 
Overordnet forventes, at der de kommende år vil være en relativ stor afgang fra 
jobområdet på grund af alder, der kan blive modvirket af et voksende antal ansæt-
telser. Den nye dimensioneringsuddannelsesaftale for pædagogiske assistenter 
kan om 3 til 4 år betyde faldende tilgang til målgruppen af faglærte medarbejdere. 
Konsekvenserne af aftalen er dog vanskelige at tolke. Én af konsekvenserne kan 
blive, at kommunerne vil være nød til at ansætte ufaglærte medarbejdere, i stedet 
for pædagogiske assistenter, hvilket i givet fald medfører, at der fortsat er et behov 
for AMU-uddannelse til denne målgruppe, og at stigningen af ufaglærte medarbej-
dere, opvejer et muligt fremtidigt fald i ansættelsen af pædagogiske assistenter. 
 
Folkeskolereformen betyder ændringer af arbejdsfunktionerne på skoleområdet. 
EPOS’ analyse af målgruppens ansættelse i folkeskolen viser, at der er mellem 
2.000 og 3.000 ansat, og at de løser en bred vifte af arbejdsopgaver. 
 
På EPOS' område har nogle af delmålgrupperne lav eller manglende uddannelse, 
så behovet for at fastholde medarbejderne samt nye og øgende kompetencebehov 
i forlængelse af opgaveflytning har betyder, at der må forventes et fortsat voksende 
kompetenceudviklingsbehov. 
 
Andre faktorer 
De seneste års udliciteringer af kommunale opgaver blandt andet inden for hjem-
mehjælp og plejeopgaver betyder, at også private leverandører begynder at efter-
spørge EPOS' uddannelser – der er desuden et voksende antal af private dagpleje-
re og familieplejere, der efterspørger efteruddannelse i AMU-regi. Det betyder, at 
selvom opgaveløsningen går fra offentlig til privat aktør, så anvendes AMU fortsat. 
 
 

Behov for efteruddannelse på EPOS' område 
 
En lang række af EPOS’ jobområder er under forandring. Forandringerne er blandt 
andet afledt af den gennemførte opgave- og strukturreform, bevægelser i tilbuds-
strukturen, omorganisering inden for områderne samt teknologiudviklingen.  
 
For EPOS-målgruppen betyder udviklingen på arbejdsmarkedet behov for kompe-
tenceudvikling inden for både eksisterende jobfunktioner og i nye jobfunktioner. 
Udviklingen inden for jobområderne på sygehuse, i kommunerne og de pædagogi-
ske institutioner medfører udvikling i jobfunktionerne for de nuværende AMU-
målgrupper, men kan også medføre, at der opstår nye jobfunktioner til nye mål-
grupper fx  senest SOSU-assistenter i almen praksis.  
 
Samtidig anvender kommunerne og regionerne AMU som led i en systematisk 
kompetenceudvikling, der understøtter de strategiske indsatsområder. Her efter-
spørges både generelle kompetenceløft for store grupper af medarbejdere og spe-



 

 

cifikke kompetenceløft for mindre grupper af medarbejdere, som det er dokumente-
ret i den seneste analyse af anvendelsen af sammensatte forløb – ”AMU-
uddannelser i sammensatte forløb”, KORA 2015. 
 
Faldet i aktivitet fra 2014 til 2015 kan blandt andet forklares ud fra, at der på det 
kommunale område er sket en ændring, hvor behovet for generelle kompetenceløft 
for store grupper er faldet mens der fortsat er behov for specifik kompetenceudvik-
ling for specifikke målgrupper.  
 
Generel kompetenceudvikling af større grupper er ofte gennemført med sammen-
satte forløb bestående af 3-5 AMU-mål. Den mere specifikke kompetenceudvikling 
involverer færre deltagere og oftest færre AMU-mål. Ændringen på det kommunale 
område fra generel kompetenceudvikling til specifik betyder derfor færre deltagere 
og et lavere antal mål i den enkeltes forløb. Ændringen får derfor drastisk betyd-
ning for aktivitetsniveauet målt på antal deltagere. Det er sandsynligt, at antallet af 
deltagere på AMU kun er svagt faldende, selvom aktivitetstallene er faldet med 30 
pct. 
 
 
Det pædagogiske område 
Store dele af det pædagogiske område er præget af omlægninger og forandringer i 
organiseringen og tilbudsstrukturen. Udvalget har derfor de seneste år haft anbrin-
gelsesområdet, dagtilbudsområdet, voksenhandicapområdet og folkeskoleområdet 
som særlige indsatsområder, og EPOS har det seneste år sat fokus på konsekven-
serne af folkeskolereformen.  
 
Inden for anbringelsesområdet er der bevægelse i tilbudsstrukturen og et øget fo-
kus på kompetencekravene til bl.a. familieplejerne. Tilsynsreformen har medført 
øget aktivitet for AMU-målgruppen inden for anbringelsesområdet, ved at give nye 
rammer for samarbejde med tilsynscentrene i forhold til uddannelsesopgaven i for-
bindelse med godkendelse af familieplejerne. Der kan konstateres store regionale 
forskelligheder afhængig af samarbejdet med tilsynsenhederne. 
 
Dagtilbudsområdet har de seneste år været præget af forandringer og omstrukture-
ringer. Det afspejler sig i nye måder at organisere tilbuddene på i kommunerne og 
kan medføre øgede krav til medarbejderne. Samtidig er jobfunktionerne på dagtil-
budsområdet fortsat præget af indsatsområder som dokumentation, inklusion og 
den forebyggende indsats i forhold til børn og unge. Kommunerne har igangsat 
opkvalificering af dagplejerne, så de fleste udbydere melder om høj og voksende 
aktivitet på området.  
 
Brugen af familieplejere er voksende på baggrund af ændret lovgivning, og der er 
stor politisk bevågenhed af, at medarbejdergruppen skal være uddannet til de frem-
tidige opgaver. Blandt andet ønskes der en længere grunduddannelse, fast super-
vision og uddannelser i fremtiden, der retter sig mod de enkelte børns problemstil-
linger.   
 
Overordnet er der voksende opmærksomhed på tilgangen til børn og unge, hvilket 
kræver en anden tankegang hos det pædagogiske personale samt nye metoder fx 
metoder baseret på mentalisering. Der er derfor brug for kompetenceudvikling på 
dette område 
 



 

 

I efteråret 2016 kommer en redegørelse for arbejdet med pædagogiske lærerpla-
ner, der forventes at få stor betydning for det pædagogiske arbejde – herunder 
EPOS’ målgrupper. Der vil derfor være behov for at skabe overblik over kompeten-
cebehovene som konsekvens af de ændrede lærerplanstemaer samt udvikling og 
revision af en række af de nuværende AMU-mål, der dækker arbejdet med pæda-
gogiske lærerplaner. 
 
Der vil allerede i 2017 være behov for udvikling eller revision af nogle af de centrale 
uddannelsesmål på dette område. 
 
Tidligere analyser, ”Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet”, 
EVA 2013, viser, at der er mange ufaglærte på området. Dette bliver afdækket med 
en analyse i 2016, der kan danne grundlag for en evaluering af EPOS’ uddannel-
sesdækning af området. 
 
Fra både udbydere og for lokale uddannelsesudvalg er der gjort opmærksom på, at 
flygtninge børns integration i daginstitutioner og eventuelle anbringelse i familieple-
je stiller nye krav til EPOS’ målgrupper, hvor der er brug for kompetenceudvikling. 
 
Folkeskolereformen vurderes at kunne få betydning for kompetenceudviklingsbe-
hovene for det pædagogiske personale, især i forhold til understøttende undervis-
ning, hvilke kompetencebehov målgruppen skal opfylde i folkeskolen efter refor-
men. Der vil her især være fokus på, at EPOS’ målgruppe kan arbejde understøt-
tende i forhold. 
 
Der er fortsat stor usikkerhed om, hvordan den understøttende undervisning fortsat 
vil blive prioriteret gennem en pædagogisk indsats, som der blev lagt op til med 
hensyn til fx motion, trivsel og inklusion. I øjeblikket er der lagt op til at kommuner-
ne selv kan bestemme om de i stedet for vælger to-lærersystemer. Det desuden 
andre problematiske forhold for det pædagogiske personale i AMU-målgruppen, 
der ofte kommer fra SFO området eller dagplejeområdet, i form af uklare opgave-
beskrivelser og funktioner i folkeskolen, hvor de kommer ’til kort’ på deres faglig-
hed. Der er et stort behov for at disse medarbejdere får styrket deres faglighed 
gennem uddannelse. 
 
Der er fortsat høj aktivitet på dagtilbudsområdet. Udviklingen vurderes at kunne 
skabe øget behov og mulighed for kompetenceudvikling eksempelvis i kraft af bed-
re muligheder for koordinering af efteruddannelsesindsatsen.  
 
Handicapområdet har siden gennemførelsen af kommunalreformen i 2007 været 
præget af ændringer i tilbudsstruktur, organisering og arbejdsgange. Der er desu-
den de seneste år både på dagtilbud og botilbud kommet øget fokus på dokumen-
tation og effektmåling, herunder arbejde med kvalitetsstandarder, handleplaner og 
pædagogiske planer. Samtidig præges tilgangen til arbejdet inden for jobområdet 
af tankegange omkring medborgerskab og inklusion. 
 
Udviklingen har allerede tydeliggjort nye udfordringer og dermed nye kompetence-
behov for AMU-målgruppen som afspejler sig i udvalgets ansøgning om udvik-
lingsmidler til nye uddannelser.  
 
De mange omstruktureringer har nogle steder betydet en vis tilbageholdenhed i 
forhold til kompetenceudvikling som også har kunnet mærkes for AMU-



 

 

målgruppen. Samlet set forventes dog stabil eller let øget aktivitet inden for jobom-
rådet. EPOS analyse fra 2014 viser, at de væsentlige overordnede bevægelser i 
jobfunktion og kompetencebehov peger der på, at voksenhandicapområdet ændrer 
sig fra at have fokus på vedligeholdende, kompenserende og stabiliserende indsat-
ser til i stigende grad at understøtte udvikling og rehabilitering for det enkelte men-
neske med handicap. 
 
Der er i stigende grad behov for at pædagogisk personale har viden om medicin og 
medicinhåndtering i forbindelse med at børn og borgere med funktionsnedsættelse 
er blevet ordineret medicin. Der er derfor brug for en revision af uddannelserne på 
området. 
 
EPOS har gennem de seneste analyser af delarbejdsmarkederne på det pædago-
giske område konstateret, at der er flere mindre målgrupper, samt at antallet af 
medarbejdere på de enkelte institutioner er mindre end fx på social- og sundheds-
området. Der er derfor tegn på, at muligheden for en mere fleksibel tilrettelæggelse 
af uddannelserne fx med inddragelse af fjernundervisning og digitale undervis-
ningsobjekter, som vil medføre at en større del af målgruppen kan anvende AMU i 
forbindelse med kompetenceudvikling. EPOS søgte derfor i 2015 om midler til ud-
vikling af fjernundervisning og tilknyttede digitale undervisningsmaterialer på et 
antal af de uddannelser og materialer, hvor der også er søgt om midler til nyudvik-
ling på det pædagogiske område.  
 
 
Social- og sundhedsområdet 
Inden for social- og sundhedsområdet gør en række overordnede tendenser sig 
gældende. Der er fokus på de nye måder at arbejde med forebyggelse, sundhed 
og rehabilitering, der dels kommer i forlængelse af strukturreformen, og dels kom-
mer i forlængelse af ny viden om muligheder for behandling og rehabilitering, såvel 
på det psykiatriske og somatiske område.  
 
Samtidig medfører nye behandlingsmuligheder, at der er flere pleje- eller behand-
lingskrævende borgere med en eller flere kroniske sygdomme eventuelt i kombina-
tion med misbrug. 
 
Der er både fra regioner og kommuner stort fokus på udviklingen af det nære 
sundhedsvæsen og de initiativer, der oprettes i overgangen mellem regionerne og 
kommunerne. Regionerne udvikler nye tilbud, hvor behandlingen flyttes fra syge-
husene til patienternes nærområde og eventuelt til eget hjem. Dette sker i tæt 
samarbejde med kommunerne. Udviklingen stiller krav til medarbejdernes viden om 
de regionale og kommunale tilbud samt til evnen til at kunne medvirke ved koordi-
nation af indsatsen. 
 
Der er over en længere periode sket en betydelig opbygning af det nære sund-
hedsvæsen. En status fra KL 2014 viser, at implementeringen nu er forholdsvis 
udbredt. Kommunerne har opbygget en vifte at tilbud med markant fokus på tidlig 
opsporing og rehabilitering (længst mulig i eget hjem), en bred palette af sundheds-
faglige indsatser, patientrettede forebyggelsestilbud m.m. Samtidig betyder udvik-
lingen af det nære sundhedsvæsen ændringer af jobfunktionerne på det regionale 
sygehusområde samt i psykiatrien og på handicapområdet. Organiseringen af op-
gaveløsningen forandrer sig og bemanding og tværfagligt samspil udvikler sig. Det 
stiller fx krav til tværfaglige kompetencer hos medarbejderne.  
 



 

 

Der stilles øgede krav til medarbejdernes kompetencer i forhold til brugen af meto-
der og redskaber blandt andet til brug for sundhedsfaglige vurderinger. Der opret-
tes pr. 1. januar 2017 to uddannelser til henholdsvis social- og sundhedshjælper og 
social- og sundhedsassistent. Her er kompetencer for hjælperne i forhold til fx den 
praktiske hjælp til borgerne i forhold til ”det digitaliserede Danmark” trukket frem, og 
for assistenterne er er kompetencer i forhold til den sygeplejefaglige metode oppri-
oriteret. De afledte konsekvenser af ændringerne på eud-området vil udvalget være 
opmærksom på i den kommende preriode. 
     
Samtidig har udviklingen længe været præget af et paradigmeskifte. Det viser sig 
fx., i form af et skifte i de værdier og tilgange, der arbejdes efter, og det viser sig i 
form af nye mål og vurderingskriterier for de ydelser, der leveres. Udviklingen fort-
sætter og aktuelt er der et øget fokus på medborgerskab (selvbestemmelse, med-
bestemmelse og indflydelse) og på samskabelse (inddragelse af civilsamfundet i 
skabelsen af velfærd). Det fordrer medarbejdere, der kan samarbejde med borgere 
med meget forskellige og skiftende ressourcer, behov og ønsker og som kan sam-
arbejde med borgerens pårørende, netværk og civilsamfund.  
 
Den nye kvalitetsdagsorden, som den fremgår af ”Nationale mål for sundhedsvæ-

senet” (KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet, 2016), vil desu-

den sætte et nyt fokus på udviklingen af en forbedringskultur og innovation, der kan 

fører til ændring af kompetencebehovene. 

 
Dette kombineret med implementeringen af en vifte af nye tilbud i det nære sund-
hedsvæsen er baggrunden for, at EPOS ønsker at analysere udviklingen i kompe-
tenceprofiler hos EPOS’ målgruppe i det nære sundhedsvæsen på plejecentre og 
hjemmepleje med fokus på borgere med demens, der gennemføres i 2016/2017. 
Der er desuden brug for midler til en analyse af den nye nationale mål for sund-
hedsvæsenets konsekvenser for indsatsområder i det nære sundhedsvæsen og 
betydningen for kompetencebehovene for EPOS’ målgrupper. 
 
Udviklingen på det psykiatriske område er fortsat præget af strukturreformen i 
2007, der betød ændringer i opgavefordelingen mellem kommuner og regioner. 
Opmærksomheden har været rettet mod ændringer i organisering og en øget spe-
cialisering i den regionale psykiatri samt et øget fokus på recovery-tankegangen. 
Der er i de seneste år kommet øget fokus på en helhedsorienteret og individuel 
tilgang med borgeren i centrum, på sammenhængende forløb, og på et udvidet 
samarbejde med pårørende, netværk og kommunale indsatser. EPOS’ analyse af 
den regionale psykiatri (2016) viser, at den nationale indsat for nedbringelse af 
tvang sætter fokus på en ny tilgang til mødet med borgerne samt stiller krav til nye 
metoder. Hvilket betyder behov for nye uddannelser, der kan dække disse kompe-
tencebehov.  
 
Der er desuden fokus på anvendelsen af telesundhed og anvendelse af teknologi i 
øvrigt, fx til monitorering. Det er sandsynligt, at denne udvikling fører til nye kompe-
tencebehov hos målgruppen. 
 
Det fagprofessionelle personale er med til at skabe sammenhængen i samarbejdet, 
blandt andet ved at forebygge at information går tabt, f.eks. i koordinering omkring 
udskrivelser, og ved generelt at have fokus på opsporing og at arbejde forebyggen-
de. Der er i den sammenhæng udviklet en række nye institutioner i kommunalt regi, 
hvor EPOS’ målgruppe har funktioner. Der viser sig også et behov for, at social- og 



 

 

sundhedspersonalet kan medvirke til at sikre sammenhæng i borgerens forløb.  
 
Udviklingen medfører at social- og sundhedsmedarbejderne har mange samar-
bejdsflader, bl.a. til f.eks. pårørende, frivillige og f.eks. til sundhedspersoner i det 
øvrige sundhedsvæsen. Det afføder behov for uddannelse i at etablere og udvikle 
et konstruktivt samarbejde.  
 
På sygehusområdet sker der en specialisering mellem sygehusene og internt mel-
lem afdelingerne på sygehusene. EPOS analyse af det somatiske område peger 
på, at EPOS’ målgruppe vil komme til at varetage den patientnære pleje inden for 
bestemte områder. En del af EPOS’ målgruppe varetager funktioner som nøgle-
medarbejder. Denne gruppe har desuden brug for specialiserede kompetencer i 
forhold til deres nøgleområder. Det må desuden forventes, at ambulatoriernes æn-
drede funktion vil ændre social- og sundhedsassistenternes funktion i ambulatorier-
ne.  
 
Gruppen af mere syge borgere på de midlertidige akutpladser og på plejecentre og 
i hjemmeplejen i kommunerne stiller øgede krav til de sygeplejefaglige kompeten-
cer, herunder også specialiserede færdigheder som fx sondeernæring. Der er fra 
skoler og lokale udvalg peget på behovet for kompetenceudvikling i forhold til bor-
gene med flere diagnoser – både somatiske og psykiatriske og der peges på beho-
vet for at målgruppen opnår kompetencer i forhold til smertelindring. 
 
Kravene til dokumentation og kvalitetssikring inden for både det kommunale og re-
gionale sundhedsområde er skærpet, og der sker en fortsat udvikling af dokumen-
tationssystemer, så der på EPOS’ område er brug for nyudvikling og/eller revision 
af uddannelserne på dette område. 
 
På det kommunale område er der krav om at arbejde efter handleplaner. På både 
sygehusområdet og det kommunale område er der krav om at arbejde med stan-
darder og akkreditering, og der er fokus på at undgå utilsigtede hændelser. Det 
stiller fx særlige krav til kompetencer i forhold til medicinhåndtering. Der vil være 
forskellige kompetencebehov inden for det somatiske, det psykiatriske og det 
kommunale område i forhold til fx kompetencer inden for farmakologi. 
 
Socialpsykiatrien og demensområdet udgør store specialområder på det kommu-
nale område. Inden for socialpsykiatrien sker der en hastig udvikling, eksempelvis 
udvikles metoder til støtte for borgeren, hvilket stiller krav til nye kompetencer hos 
EPOS’ målgruppe, fx omkring metoder til støtte af borgere i det levede liv.  
 
Sundhedspolitisk er der sat fokus på indsatsen for borgere med en demenslidelse. 
Kommunerne udbygger specialområdet og der er bl.a. fokus på samarbejdet med 
borgerne. Dette kræver styrkede kompetencer fx ift. metoder i omgangen med bor-
gerne og der kan allerede nu konstateres behov for nyudvikling af uddannelser 
inden for demensområdet. 
 
Livsstilssygdomme og borgere med sindslidelser, misbrugs- og/eller sociale proble-
mer medfører endvidere, at medarbejderne skal have kompetencer til at samarbej-
de med og støtte udsatte borger. 
 
EPOS’ analyse af AMU-uddannelser i sammensatte forløb, (KORA 2015), peger i 
retning af, at der er behov for generel opkvalificering af social- og sundhedshjæl-
perne i kommunerne.  



 

 

 
På området for hospitalstekniske assistenter vil der muligvis opstå behov for en 
uddannelse om audiologiassistentens opgaver i forhold til test af hørehæmmede 
børn, men målgruppen vil kun findes på det offentlige område og således være 
meget lille. 
  
På neuro-området vurderedes det, at der med tiden kan blive behov for en uddan-
nelse om ultralydsundersøgelser og måske om søvn, men også her ville der blive 
tale om meget små målgrupper, idet opgaven ikke findes på særlig mange ar-
bejdspladser. 
 
Hospitalstekniske assistenters opgaver kun ændrer sig langsomt, hvorfor efterud-
dannelsesbehovene opstår tilsvarende langsomt. EPOS afventer derfor en kvanti-
tativ udvikling i behovet, inden der ønskes udviklet nye uddannelser.  
 

Det skal bemærkes, at der har været en meget stor efterspørgsel efter de AMU-
uddannelser, som FUHA har fået udviklet set i forhold til målgruppens størrelse.  

 

Det er FUHA’s forventning at efterspørgslen efter de udviklede AMU-uddannelser 
vil være faldende, idet næsten hele den potentielle målgruppe forventes at have 
deltaget på uddannelserne i løbet af 2016. Det forventes, at efterspørgslen vil blive 
aktualiseret igen om nogle år. 
 
 

Behov for analyser inden for EPOS' område 
 
EPOS dækker en række jobområder, som alle i disse år kan karakteriseres som 
dynamiske. Udviklingen på arbejdsmarkedet er generelt præget af ændringer i til-
budsstruktur og organisering af jobfunktioner og arbejdsgange. Udviklingen på ar-
bejdsmarkedet vurderes i de kommende år at stille større krav til arbejdsmarkeds-
uddannelserne og det system, de er en del af. EPOS ser derfor behov for at gen-
nemføre to analyser. 
 
 

Behov for udvikling af læreruddannelse, arbejdsmarkedsuddannelser 
og undervisningsmaterialer 
 
Læreruddannelse 
 
De fleste af EPOS jobområder er under hastig udvikling. Det har betydning for ud-
dannelsesudbuddet, men stiller desuden store krav til underviserne, som løbende 
skal holdes ajour på den faglige udvikling inden for områderne - og herunder for-
holde sig til deres egen rolle som undervisere. 
 
EPOS ansøger derfor om udviklingsmidler til afholdelse af faglæreruddannelser 
målrettet hhv. det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. 
 
Der ansøges om midler til et lærerseminar målrettet det pædagogiske område in-
den for temaet: ”Udviklingstendenser inden for det pædagogiske område som følge 
af nye organiseringsformer og nye kompetencekrav.” 
 
Der ansøges om midler til et lærerseminar målrettet social- og sundhedsområdet 



 

 

inden for temaet: ”Udviklingstendenser inden for social- og sundhedsområdet som 
følge af nye organiseringsformer og nye kompetencekrav”. 
 

Behov for udvikling af nye AMU-uddannelser på EPOS' område 
 

Pædagogiske læreplaner i dagtilbud 

I evalueringen af den nuværende pædagogiske læreplan har vist sig at det pæda-

gogiske personale har vanskeligt ved at omsætte denne i forhold til meningsgiven-

de pædagogiske aktiviteter. Der ligger allerede nu, i det pædagogiske grundlag, 

krav om at der skal arbejdes med at dokumentere og evaluere sammenhængen 

mellem læringsmiljø og børnenes trivsel, læring og udvikling, herunder nye tilgange 

i forhold til blandt andet børnesyn, dannelse, børnefælleskaber og børn i udsatte 

positioner. Disse elementer skal være med til at skabe et fagligt grundlag og en 

naturlig sammenhæng i de 6 læreplanstemaer, således at det opleves menings-

givende i det pædagogiske arbejde.  

Den nuværende uddannelse ”Pædagogiske læreplaner i dagtilbud” ønskes revide-

ret, således at der arbejdes mere tydeligt med hvordan man udvikler en konkret, 

systematisk evalueringspraksis med bagvedliggende didaktiske overvejelser (mål, 

aktiviteter, metode), i relation til det bagvedliggende pædagogiske grundlag og de 

konkrete læreplanstemaer. 

 

Børn og natur 

Med afsæt i en kommende revision af læreplanstemaet: Naturen og naturfænome-

ner, er der fra LUU og udbydere peget på behovet for en revision af uddannelsen: 

”Børn og natur”.  

I uddannelsen ønskes yderligere vægtning af tilgange til børn, læring og naturen 

som et læringsmiljø, med plads til undren og at finde svar og viden om tekniske 

sammenhænge.  Ligeledes skal uddannelsen have et yderligere fokus på sans-

ning, leg og motorisk udfoldelse i forbindelse med oplevelser i naturen. 

Uddannelsen bliver foreslået som en eventuelt overbygning af nuværende uddan-

nelse. 

 

Motorik, sansning og bevægelse 

Der ønskes en revision af uddannelsen ”Børns motorik, sansning og bevægelse”, 

der især tager udgangspunkt i læreplanstemaet: Krop og bevægelse, men også 

berøres af andre læreplanstemaer, som fx Sociale kompetencer, Alsidig personlig 

udvikling og Kulturelle udtryksformer og værdier.  

Uddannelsens nuværende målbeskrivelser mangler de nyeste tilgange til børn, 

samt syn på læring og læringsmiljø i forbindelse med krop og bevægelse. 

 

Sang og bevægelse 

Dagtilbuddets lovgrundlag, revisionen er de pædagogiske læreplaner, og et afsæt i 

en udviklingspsykologisk og demokratisk orienteret bevægelsespædagogik udgør 

et stigende fokus på krop og bevægelse i dag på dagtilbudsområdet, men også 

skole- og fritidsområdet. 80 % af børns sproglige udvikling bygger på kroppen; jo 

flere af kroppens sanser, der bliver sat i spil, jo større sprogtilegnelse. 



 

 

Der ansøges om udvikling af en ny uddannelse, på 2 dage, som kan supplere de 

eksisterende AMU uddannelser; ”Børns motorik, sansning og bevægelse”, ”Leg 

med sprog” samt ”Børns udtryksformer”, som ikke har et fokuseret perspektiv på 

den direkte sammenhæng mellem sang og bevægelse. 

 

Sproglig udvikling i dagtilbud 

Gennem revisionsarbejdet med de 6 læreplanstemaer, vil der i lære-planstemaet 

”sproglig udvikling”, skulle indgå nye tilgange og begreber, beskrevet i det nye pæ-

dagogiske grundlag bag læreplanstemaerne. Der vil således lægges vægt på be-

tydningen af fx læring, læringsmiljøer og sprog og betydningen af leg, børnefælles-

skaber og sprogudvikling.  

Der ønskes derfor en revision og eventuelt sammenlægning af nuværende AMU 

uddannelser: ”børns udtryksformer” og ”Leg med sprog”, idet nævnte uddannelser 

med fordel kan udfoldes i en bredere og ny pædagogisk forståelse. 

 

Unges kompetenceudvikling 

Med afsæt i begreber bag forståelsen af ungdomspsykologi, ungdoms-sociologi og 

ungdomsliv, samt udviklingspsykologi, Indlæringspsykologi og motivationsarbejde 

kan deltageren arbejde med unges kompetenceudvikling, herunder viden om udvik-

lingstemaer, læringsmetoder og mestringsstrategier. Deltageren kan samtidig være 

med til at udvikle egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis, så den er udvik-

lingsstøttende og har fokus på den unges særlige livsfase. 

Uddannelsen vil være aktuel for alle grupper i det pædagogiske område, med fokus 

på ældre børn og unge, herunder sårbare børn og unge, som har brug for støtte, 

og derfor bør den rette sig mere bredt.  

Uddannelsen vil blandt andet supplere en igangværende udvikling af en AMU ud-

dannelse, der beskæftiger sig med ”understøttende undervisning” på Folkeskole-

området, og derfor kunne anvendes at pædagogiske medarbejdergrupper, der ar-

bejder indenfor skole/SFO og klub området. Temaet er netop også beskrevet som 

et vigtigt fokus og anbefalet udvikingsfelt i den seneste EPOS analyse: Kompeten-

cebehov i folkeskolen i målgruppen for AMU, 2016, EVA.  

Uddannelsen vil ligeledes være relevant for familieplejeområdet, og supplere AMU 

uddannelsen ”Anbragte børn i puberteten”, endelig vil uddannelsen på samme vis 

kunne anvendes til medarbejdergrupper, indenfor specialområdet. 

 

Anbringelse af børn af anden etnisk oprindelse 

Et stigende antal børn kommer uledsaget til Danmark. Ligeledes opleves det at 

andre grupper af børn af anden etnisk oprindelse, har brug for anbringelse på 

døgntilbud, herunder familiepleje.  

Der er derfor behov for en uddannelse rettet mod denne målgruppes omsorgsgive-

re og det forventes at der vil være aktuel efterspørgsel på uddannelsen – især fordi 

den imødekommer et behov for at håndtere den akutte situation omkring anbringel-

sen. Der er behov for en uddannelse, der særligt har fokus på viden om at være 

flygtning og specifik viden om flygtningebørn, redskaber til at modtage et flygtnin-

gebarn, med vægt på barnets behov især, når barnet er anbragt, fordi det er uled-

saget af familie, eller anbragt af familiemæssige årsager. 

 

Medvirken til medicinhåndtering 



 

 

AMU uddannelsen ”Medvirken til medicinhåndtering” bør revideres. Der er behov 

for en uddannelse, hvor deltagerne får et bevis på, at de har modtaget undervis-

ning i grundlæggende farmakologi, virkning, bivirkning og interaktioner.  

Uddannelsens titel kan være misvisende for det pædagogiske område, hvor der er 

behov for at medarbejderne kan deltage på uddannelsen. 

Der søges derfor om midler til revision af uddannelsen. Uddannelsen har brug for 

en revision, hvor også titlen bør overvejes, ligesom kompetencebehovene på hos 

målgrupperne på det pædagogiske område skal indgå i arbejdet med en revision. 

 

Modtagelse af flygtninge, samarbejde og familien 

Der ansøges om en målrettet uddannelse, der har fokus på flygtninge og den pro-

fessionelles ansvar i kontakten til flygtninge. Herunder ”mødet” med barnet og fami-

lien, hvor der kan være store sprogvanskeligheder samt kulturelle og psykiske for-

hold, herunder traumerelaterede tegn, som er vigtige at opdage og forholde sig til. 

Ovenstående faktorer udfordrer en god relation og samarbejdsmæssige forhold, og 

kræver en særlig indsats for at mødet opleves succesfuldt af barnet og familien. 

 

Introduktion til mentalisering – psykisk syge og stofmisbrugere 

Mentaliserings baseret terapi er begyndt at danne grundlag for behandlingsarbejdet 

rundt omkring i det danske land. Der ønskes en introduktion til den mentaliserings 

baserede tilgang i behandlingsarbejdet med stofmisbrugere og psykisk syge. 

Uddannelsen anbefales derfor som relevant til alle faggrupper, der er tilknyttet alle 

EPOS’ FKB områder. Uddannelsen vil kunne supplere og kunne sættes i sammen-

hæng til mange eksisterende AMU uddannelser, inden for fagspecifikke områder 

og dermed efterkomme et behov for at medarbejderen også får mulighed for at 

arbejde målrettet med sin relationskompetence gennem en mentaliseringstilgang. 

 

Pleje af mennesker med kroniske smerter 

Uddannelsen skal rette sig mod, at også det sundhedsfaglige personale undervises 

i smerter, så deres tryghed i plejen af borgere med smerter øges, og således at de 

vil kunne pleje borgeren mere nuanceret.  

Uddannelsen skal rette sig mod, at deltagerne skal kunne forstå smertens betyd-

ning i menneskers liv og medvirke til, at patienten kan håndtere denne bedst mu-

ligt. Deltageren skal kunne se smerter i et fysisk, psykisk, socialt og åndeligt per-

spektiv, for at kunne skabe en helhedsforståelse for smertens betydning. Deltage-

ren skal kunne forstå patientens egne reaktioner ved smer 

ter.     

Dette forslag bygger på en helhedsorienteret tilgang/tænkning til borgere med 

smerter. Det vurderes, at ligge i forlængelse af ændringen i synet på borgeren og i 

forlængelse af nye forståelser for kvalitet i plejen. Disse aspekter behandles ikke i 

de eksisterende AMU uddannelser. 

 

Sang og musik som særlig fokusområde i omsorgsplejen på demensområdet 

I plejen af demente antages det, at ”paradigmeskiftet” viser sig i form af øget behov 

for relationelle kompetencer, en individuel tilgang, et udgangspunkt i den demente 

borgers trivsel og livskvalitet, samt nye tilgange / metoder til aktiviteter for borge-

ren.  

Uddannelsen taler ind i fx den kommunale indsats, jf. følgende fra ”KL’s ældrekon-

ference, september 2016”, hvor det blev fremhævet, at musik og sang er en rele-



 

 

vant tilgang/metode. Hanne Mette Oschner Ridder. PhD og professor ved musikte-

rapiuddannelsen, AAU). 

 

 

 

Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen 

KL er i gang med at implementere deres udvidede dokumentationssystem Fælles-

sprog III. Der er derfor behov for en revision af den nuværende uddannelse 

Fællessprog III er en ny fælleskommunal dokumentationsmetode på ældre og 

sundhedsområdet, som kommer til at forandre den måde kommunernes medarbej-

dere kommer til at dokumentere på. Første version dækker hjemmeplejen, rehabili-

tering og træning efter serviceloven, samt sygepleje efter sundhedsloven. Leveran-

dørleddet er involveret i dokumentationsmetoden, hvilket betyder at social- og 

sundhedshjælperne også skal arbejde med Fællessprog III. 

 

Opfølgning på EPOS analyse af kompetencebehov i den regionale psykiatri – 

tre uddannelser 

Analysen af kompetencebehovet i den regionale psykiatri peger på, at der er behov 
for kompetencer inden for felterne: 
 

 Tilgange og metoder i forlængelse af den individorienterede tilgang -fx (Sa-
fe wards, Guided Egen Beslutning, GAF score, samt aktivitetsvejledning er 
metoder der nævnes analyseresultaterne.)  
 

 De-escalerende møde med misbrug 
 

 Transkulturel psykiatri  
 

 Personlige kompetencer 
 

 Organisatoriske kompetencer.  
 
Desuden lægges der i resultaterne af analysen afgørende vægt på, at der er behov 
for processuelle læringsformer.  
 

 

Behov for udvikling af undervisningsmateriale på EPOS’ område 
 
De store forandringer på EPOS’ område medfører et fortsat behov for inspirations-
materialer, der går i dybden med f.eks. de faglige temaer i uddannelsen, herunder 
anbefalinger til baggrundslitteratur, lovgivning og links, samt giver konkrete bud på 
cases og opgaver til brug i undervisningen for at understøtte en praksisnær under-
visning. 
 
EPOS søger derfor udviklingsmidler til fortsat at kunne udvikle undervisningsmate-
riale til de AMU-uddannelser, der revideres og udvikles af EPOS.  
 
 
 
Prioritering 
 



 

 

EPOS angiver i samleskemaet prioriteringen af de ansøgte midler til udvikling af 
uddannelser. 
 
Såfremt der bliver behov for yderligere at prioritere blandt de indmeldte udviklings-
behov, ønsker EPOS-udvalget at nedprioritere udviklingen af undervisningsmate-
riale. EPOS-udvalget vil gerne understrege, at det selvfølgelig vil være beklageligt i 
forhold til kvalitetssikringen af uddannelserne. 
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Fælles arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for 
Industriens Uddannelser  

Den fælles arbejdsmarkedspolitiske redegørelse beskriver tendenser, projekter 

og initiativer, som går på tværs af efteruddannelsesudvalgene på industriens 

område, dvs. Industriens Fællesudvalg (IF), Metalindustriens 

Uddannelsesudvalg (MI) samt IF & MI Svejsning og fyringsteknik. Den 

fælles arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og de branchespecifikke 

arbejdsmarkedspolitiske redegørelser supplerer hinanden. 

Den fælles arbejdsmarkedspolitiske redegørelse beskriver bl.a. følgende temaer: 

• Digitalisering og den 4. industrielle revolution

• Trendspotting i et forskningsperspektiv

• Fortsat styrkelse af amukurs.dk

• AMU som værktøj til at få flygtninge i beskæftigelse

 Den generelle udvikling på industriens område 
Der er stor usikkerhed omkring den fremadrettede udvikling for den danske 

industrieksport, især pga. Brexit, som forventes at ramme dansk eksport i et 

vist omfang. DI forventer i sin prognose fra august 2016, at væksten i eksporten 

vil falde 0,6% i 2017 alene som følge af Brexit, således at væksten i eksporten 

kun bliver 2,7% mod tidligere forventet 3,3%. Pundet er faldet med 10% siden 

Brexit, hvilket har svækket danske virksomheders konkurrenceevne både i 

forhold til det britiske marked og i forhold til britiske virksomheder. Samtidig 

hermed er væksten i USA lavere end forventet og euro-landene forventes kun 

en vækst på omkring 1% i gennemsnit i 2017. Samlet set forventes det derfor, 

at eksporttilvæksten for danske virksomheder i 2017 bliver lavere end i 2015 og 

2016. Det er dog usikkert, hvor meget den danske industrieksport vil blive 

berørt. Industrieksporten har overrasket positivt i de første to kvartaler af 2016, 

og det er således en indikation på, at danske industrivirksomheder har en robust 

konkurrenceevne for nuværende.1 

1DI prognose 26. august 2016: ”DI prognose: Fortsat lav vækst”, link til artikel her 

Til indholdsfortegnelsen

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/DI%20Business/Prognose%20update.pdf
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1.1 Tendenser og behov i industrien  

En prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der vil mangle 

72.000 erhvervsfagligt uddannede personer i 2025, heraf vil manglen på jern- 

og metalarbejdere udgøre 30.000 personer. Der er stor risiko for, at denne 

mangel på uddannet arbejdskraft vil skabe flaskehalse på arbejdsmarkedet frem 

mod 2025. Dette vil have en negativ indvirkning på konkurrenceevnen og 

dermed den økonomiske vækst2. Det er derfor et vigtigt fokusområde for 

udvalgene at sikre, at AMU kurserne her og nu bidrager til, at ufaglærte og 

faglærte bliver opkvalificeret, således at virksomhedernes aktuelle 

kompetenceudfordringer imødegås.  

 

 Generelle kompetencebehov  
Industriens Uddannelser har identificeret en række generelle kompetencebehov, 

der forventes at blive større efterspørgsel efter på tværs af industriens brancher. 

Disse er beskrevet i de følgende afsnit. 

 
2.1 Digitalisering og den 4. industrielle revolution 

Digitaliseringen og den 4. industrielle revolution er karakteriseret ved, at der i 

produktionen i højere grad anvendes teknologier som big data, Internet of 

Things (IoT) og automatisering. Flere danske industrivirksomheder går i retning 

af en digitalisering og automatisering af produktionen. 

 

Det øgede fokus på brugen af big data i industriproduktion – særligt i 

kombination med IoT - er på den nationale og internationale dagsorden3. De 

potentielle anvendelsesmulighede er mangeartede; fra at tilbyde nye funktioner 

i industriprodukter til at adressere de voksende udfordringer i forbindelse med 

transport, helbred, demografi og klimaudfordringer4. Industriens Uddannelser 

følger udviklingen tæt med henblik på at sikre de nødvendige 

efteruddannelsestilbud. 

 

Danmark er et foregangsland inden for innovativ forskning af robotter og 

automatisering. Der er fortsat behov for at have fokus på kompetenceudvikling 

inden for automation i Danmark. Dels mangler en del robotvirksomheder 

allerede kvalificerede faglærte medarbejdere i dag – og det forventes, at der i 

                                                
2 AE prognose 8. august 2016: ”30.000 faglærte kan løfte eksporten med 33,5 mia. kr., 
link til artiklen her 
3 GTS-nettet i samarbejde med Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme: ”Smarte 
Produkter og Internet of Things” s. 11ff. 
4 Ebid. s. 13. 

http://www.ae.dk/analyser/30000-metaluddannede-kan-loefte-eksporten-med-335-mia-kr
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fremtiden skal rekrutteres endnu flere faglærte til dette brancheområde, såfremt 

branchen stadig skal kunne ligge i spidsen af den internationale robotudvikling5. 

Et andet forhold er, at en undersøgelse fra august 2015 viser6, at 75% af 

danske industrivirksomheder ikke anvender robotter, selvom et 

demonstrationsprojekt i regi af MADE har vist, at industrirobotter kan skabe 

rentabilitet i virksomheder med helt ned til 12 ansatte – også ved 

lavvolumenrentabilitet. Der er således et meget stort potentiale, som forventes 

at blive udløst i de kommende år. 

 

Industriens Uddannelser har i sommeren 2016 iværksat en analyse, som skal 

klarlægge, hvordan hyperfleksibel automation og 3D-print i den danske industri 

vil påvirke faglærte og ufaglærtes behov for efteruddannelse fremadrettet.  

Analysen har til hensigt at kaste yderligere lys over kompetencebehov i AMU-

regi i forhold til digitalisering og automatisering. Der udvikles AMU-aktiviteter 

sideløbende med analysen, når der identificeres udækkede kompetencebov. 

Analysen afsluttes i efteråret 2017. 

 
2.2 Trendspotting i et forskningsperspektiv 
Industriens dynamik og udvikling skal afspejles i AMU-systemets tilbud, der skal 

sikre den nødvendige opkvalificering af den danske arbejdsstyrke. 

 

Trendspotting er en vigtig parameter for at udvikle AMU-systemet. Industriens 

Uddannelser benytter sig af en række etablerede og episodiske projekter til at 

indsamle denne viden. Således er Industriens Uddannelser med til de årlige 

elektronik- og automatikmesser, engageret i MADE og inddrager resultater 

herfra i igangværende AMU-analyser. Herudover inddrages løbende resultater 

fra EVA, GTS-netværket, Arbejdsgivernes Erhvervsråd og DEA m.fl. 

 

Industriens Uddannelser har i de seneste år haft fokus på en højere grad af 

kvalificering af udviklingsaktiviteter inden for AMU. Dette er dels sket igennem 

en intern kvalitetsproces, som inddrager kursusudviklere, -udbydere og 

slutbrugere. Dels benytter Industriens Uddannelser i højere grad AMU-analyser 

og eksterne analyser til grund for udviklingen af AMU-udviklingsaktiviteter. 

 

                                                
5 Politiken, 10. juni 2016: ”Danmark mangler folk, der kan lave robotter”. 
6 Foretaget af ”Produktion i Danmark”, et samarbejde mellem Force Technology og 
Styrelsen for Forskning og Innovation. 
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2.3 Fortsat styrkelse af amukurs.dk som et redskab til 

uddannelsesvalg og efteruddannelse 

Portalen amukurs.dk udvides fortsat til gavn for brugerne.  

 

Flere efteruddannelsesudvalg tilkobles. Senest er Byggeriets Uddannelser og 

Mejeriets og Jordbrugets uddannelser gået med i samarbejdet[1]. Det medfører, 

at brugere nu har en lettilgængelig og branchespecifik adgang til op mod 80% af 

de AMU-kurser, der i dag udbydes[2]. 

 

En række funktioner er blevet forbedret. I 2015 kom eksempelvis en styrket 

version af ”Min Profil” til privatpersoner. Værktøjet giver den enkelte overblik 

over uddannelsesmulighederne i AMU systemet i forhold til egen 

kompetenceprofil. Min Profil havde i juni 2016 ca. 6.000 brugere.   

 

Portalen udvides ligeledes med nye funktioner. Eksempelvis er mulighederne 

inden for de, op til 6 ugers, jobrettede uddannelsespakker blevet synliggjort. 

Ligeledes er deltagertilfredshed fra Viskvalitet implementeret, således at 

kvalitetsscoren på de enkelte kurser på de enkelte skoler fremgår. 

 

Portalen som helhed oplever en stigende interesse. Således har amukurs.dk i 

første halvår 2016 haft 134.000 besøg. I hele 2015 havde portalen i alt 256.000 

besøg. Det er forventningen, at interessen fortsat vil stige i takt med, at 

portalens funktioner og samarbejdskredsen udvides. 

 

Amukurs.dk leverer et væsentligt bidrag til kendskabet til AMU. Industriens 

Uddannelser har igennem de seneste år prioriteret den løbende udvidelse af 

amukurs.dk, da det er vurderingen, at portalen leverer et væsentlig bidrag til, at 

udbuddet af AMU-kurser bliver mere synligt for målgruppen. Indsatsen er vigtig, 

da der er flere indikationer på, at udbuddet af AMU-kurser kan virke 

uoverskueligt for virksomheder og medarbejdere. Således viser EVA’s seneste 

undersøgelse af virksomhedernes brug af AMU fra 2015, at 35% af de adspurgte 

virksomheder finder det vanskeligt at få overblik over, hvilke 

                                                
[1] Efteruddannelsesudvalg på amukurs.dk: Industriens Uddannelser, Træets 
Efteruddannelser, Transporterhvervets Uddannelser, Efteruddannelsesudvalget for Handel, 
Administration, Kommunikation og Ledelse, Byggeriets Uddannelser samt Mejeriets og 
Jordbrugets Uddannelser. 
[2] Efteruddannelsesudvalgene, der er repræsenteret på amukurs.dk, har i alt 2827 AMU-
kurser tilknyttet deres fag. Dette udgør 78,1% af de i alt 3619 AMU-kurser, der findes i 
Danmark. Talgrundlag august 2016. Kilde: Uddannelsesadministration.dk. 
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arbejdsmarkedsuddannelser der er relevante for virksomhedens 

medarbejdere[3]. 

 
 
2.4 AMU som værktøj til at få flygtninge i beskæftigelse 

Industriens Uddannelser prioriterer indsatsen med at afdække mulighederne for 

AMU uddannelsesforløb for flygtninge. Opkvalificering af flygtninge kan bidrage 

til, at der sikres den fornødne tilgang af uddannede medarbejdere til industrien.  

 

Der er brug for, at også denne rekrutteringsvej kommer til at fungere, hvis 

industrien i de kommende år skal have dækket sine kompetencebehov. 

 

På den baggrund vil Industriens Uddannelser gerne igangsætte en analyse, som 

skal afklare, hvilke AMU-branchepakker, der er særligt velegnede for flygtninge.  

Projektet understøtter og bidrager til de tiltag, som Ministeriet for Børn, 

Undervisning og Ligestilling har iværksat i forbindelse med midler til at 

understøtte den lokale beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere. 
 
Aktiviteten forventes at være uændret i det kommende år. 

                                                
[3] Danmarks Evalueringsinstitut (2015), ”Virksomhederne og AMU – belyst gennem 
surveys i 2007, 2011 og 2015”, side 52 



Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for IF & MI Svejsning og fyringsteknik 
 
 

Brancheområde Svejse-, skibsbygnings- og støberiindustri  

FKB 2204 Støberi- og metalskrotningsindustri 
2608 Skibsbygningstekniske område 
2650 Svejsning og termisk skæring i metal 

Arbejdsmarkedspolitisk 
redegørelse 
 
 
 

2204 Støberi- og metalskrotningsindustri 
  
Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri oplyste i sidste 
års arbejdsmarkedspolitiske redegørelse, at man havde truffet beslutning om 
politisk at skulle forsøge at løfte udfordringen med at få mulighed for at læg-
ge AMU uddannelse udenlands. Beslutningen bunder i manglende lærerkræf-
ter og udstyr i Danmark. Dette mål forfølges fortsat. 
På støberiområdet er der fortsat ingen aktivitet, hvilket må tilskrives den 
manglende mulighed for at afvikle kurserne på Gjuteriskolan i Jönköping, 
Sverige. 
 
Sidste år søgte udvalget om midler til en udvikling af en ny FKB og 10 AMU 
mål. Arbejdet med udvikling af såvel FKB som mål er er sat i gang, men ikke 
afsluttet. Det forventes, at de bevilgede midler rækker til udviklingsarbejdet. 
Det forventes samtidig, at der vil opstå et behov for at omprioritere, da det 
skønnes at udviklingen af målene vil blive foretaget for et mindre beløb end 
det bevilgede, men at der vil opstå et behov for udvikling af undervisnings-
materialer.  
 
Udvalget har derfor ikke behov for at søge om udviklingsmidler i 2017, men 
varsler omdisponeringer.  

 

Arbejdsmarkedspolitisk 
redegørelse 
 
 
 

2608 Skibsbygningstekniske område 
 
På det skibsbygningstekniske område har der i 2015 og 1. kvartal 2016 ikke 
været registreret aktivitet på det ene kernemål, der er på FKB 2608. 
 
Udvalget arbejder derfor videre med sammenlægningen af 2608 og FKB 2650 
Svejsning og termisk skæring i metal, som beskrevet i sidste års forhåndsan-
meldelse. 
 
Der vurderes ikke at være behov for udvikling af mål eller undervisningsmateri-
aler. Udvalget har derfor ikke behov for at søge om udviklingsmidler i 2017. 

Arbejdsmarkedspolitisk 
redegørelse 
 
 
 
 

2650 Svejsning og termisk skæring i metal 
 
Svejseområdet er stærkt styret og påvirket af såvel danske som internationale 
standarder. CE-mærke ordningen som er beskrevet i byggevareforordningen 
medfører at alle virksomheder der leverer konstruktionselementer af stål og 
aluminium til bygge og anlægsområdet bliver stillet overfor omfattende krav om 
svejsekoordinering, dokumentation og ikke mindst krav om certificering af svej-
sere. Certificeringsordningen og behovet kravet om recertificering gør, at der 
fortsat vil være stor aktivitet på 2650. Aktiviteten vil afhængigt af tidspunktet 
for recertificeringbehovet være svingende.  
 
Udvalget har løbende og tæt dialog med certificeringsudvalget for stålsvejsning 
P16. I den forbindelse følger udvalget nøje udviklingen inden for den del af stål-
industrien der lever byggestål og –komponenter. Her har udvalget fokus på de 
kompetencekrav byggevareforordningen og indførelse af DS/EN 1090 afføder. 
Det være sig inden for certificering af svejsere samt inden for området for svej-
sekoordinering. Det er derfor også inden for de områder, der er prioriteret ud-
viklingsarbejder de seneste år. 
 
Udvalget har formået at omdisponere i 2015/2016 bevillingen, så der her ved 
udgangen af 2016 er udviklet nye mål, der dækker de afdækkede udviklingsbe-
hov på svejseområdet. 
 
 

Analyse Ingen 



Forhåndsanmeldelse af 
FKB 

Ingen 

Forhåndsanmeldelse af 
uddannelsesmål 
 

Ingen 

Forhåndsanmeldelse af 
UV-midler 
 

Ingen 

Forhåndsanmeldelse af 
læreruddannelse 
 

Der ønskes igen i 2017 udviklet en svejsekonference – erfa og ajourføring med 
særlig opmærksomhed rettet på kompetenceafklaringsmetoder. Her tænkes der 
dels i traditionel IKV/RKV, dels digitale værktøjer. Kompetenceafklaring er 
valgt, da den er vigtig i forhold til industriens nuværende og fremtidige arbejds-
kraftbehov. På konferencen vil der både rettes fokus på nyeste erfaringer med 
afklaring af etniske danskere og f/i-området.    
 
Udvalget forventer, at midler til udviklingsarbejdet kan findes via omdispone-
ringer. 
 

Forventning til udvik-
lingen i uddannelses-
aktivitet i det kom-
mende år (stigende, 
uændret, faldende) 
 

Tendensen har de seneste år vist et lille fald på svejseområdet, som er det 
markant største af de 3 områder. Svejseområdet vil som nævnt ovenfor i løbet 
af 2017 også dække det skibstekniske område. Svejseområdet har udover de 
aktiviteter der finansieres af EVE rammen et pænt aktivitetsniveau inden for 6 
ugers jobrettet uddannelse. STAR har valgt en række kurser fra 2650 til at ind-
gå i forsøget med undtagelse for 5 ugers karens.  
Antallet af udstedte certifikater har grundet danske og internationale standarder 
været stigende de seneste år. Svejsecertifikaterne har fremover 3 års gyldighed 
mod tidligere 2 års gyldighed. Dette vil betyde et fald i medarbejdernes behov 
for recertificering. Recertificeringsforløbene er typisk meget korte, da deltager-
nes behov for læring er begrænset. 
På støberiområdet er der forventning om begyndende aktivitet ultimo 2017. 
Som nævnt ovenfor vil begyndende aktivitet afhænge af muligheden for at af-
vikle kurser i Sverige. 
På baggrund af ovenstående modsatrettede tendens forventes et uændret akti-
vitetsniveau. 

Uddannelsesstrukturer og branchepakker, herunder branchepakker målrettet tosprogede 
Udvikling af nye AMU-
mål til tosprogede 
 

Ingen 

Udvikling af undervis-
ningsmateriale til 
branchepakker, hvor 
erfaringen viser, at der 
er mange tosprogede 
 

Ingen  

Udvikling af lærerud-
dannelse, der har fo-
kus på at formidle 
sammenhæng mellem 
uddannelser og kom-
petencer i uddannel-
sesstrukturer og vise 
veje til horisontale og 
vertikale kompetence-
løft 

Ingen 

 
 
Forventet behov for tilskud til udvikling 0 kr. 

 
Revision af FKB 0 kr. 
Udvikling af uddannelsesmål   0 kr. 
Undervisningsmaterialer  0 kr. 
Læreruddannelse  0 kr. 
Analyser 0 kr. 
I alt 0 kr.  
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