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Dagsorden 
Møde nr. 51 i Rådet for Voksen-og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

onsdag den 12. december 2018 kl. 14.00 – 16.00 
i Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 26 

Fægtesalen 
Side 

1 Godkendelse af dagsorden 

2 Meddelelser fra formanden 1 

3 Meddelelser fra Undervisningsministeriet 12 

Punkter til drøftelse og til beslutning - evt. med henblik på en udtalelse til 
 undervisningsministeren 

4 Udkast til årshjul for VEU-rådets arbejde 2019 med vedlagt mødeplan 13 

5 Godkendelse af nye FKB’er 17 

6 TAMU (Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser) 54 

7 UVM’s foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv.  
(UUL) 

76 

Punkter til orientering og eventuel drøftelse 

8 Fælles FU møde med Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbachelorud-
dannelser (REP) torsdag den 20. december kl 13 – 14 

89 

9 Erfaringer vedr. kombinationsmuligheder i forhold til erhvervsakademierne 
Skriftlig orientering ved konsulent Marie-Louise Bredvig, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

90 

10 Status på AMU-tilsyn 95 

11 Status på Efteruddannelse.dk 103 

12 Rådets konstitutionsperiode samt fremtidig repræsentation i rådet 107 

13 Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 3. kvartal 2018 108 

14 Orientering om vedtagelsen af finansloven for 2019 119 

15 Evt 



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

Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 12. december 2018 

Punkt 2: Meddelelser fra Formanden 

Materiale: 1. Liste over høringer og udtalelser siden sidst
(vedlagt)

2. Efter indstilling fra Moderniseringsstyrelsen (Fi-
nansministeriet) har Undervisningsministeren
beskikket Specialkonsulent Tanja Holmegaard
Bjørn som medlem af VEU-rådet indtil den 31.
maj 2019, hvor den indeværende periode udlø-
ber.

3. Opdateret medlemsliste vedlagt.

Bemærkninger: 

Behandling: 

Listen over høringssvar er opdateret ifm. udsendelsen af 
mødereferatet.

 

Til rådets orientering. 
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet 

. 

 

Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. 
I perioden fra 19. september 2018 – 12. december 2018 

Dato Høring / Udtalelse Modtager Journal nr 
28. sept.
2018

Lovforslag om modelparametre for 2019 Undervisningsministeriet 18/01468-16 

10. okt.
2018

Frit leverandørvalg, SPS mv. Undervisningsministeriet 18/01468-17 

5. nov.
2018

Systemrevision af studieadministrative sy-
stemer 

Styrelsen for It og Læring 18/01468-19 

23. nov.
2018

Høring over udkast til ny FVU-
bekendtgørelse. 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

18/01468-20 

28. nov.
2018

Høring over udkast til bekendtgørelse om 
arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet  

18/01468-21 

30. nov.
2018

Høring over ændring af bekendtgørelse om 
statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) 

Styrelsen for Institutioner og 
Uddannelsesstøtte 

 18/01468-24 
 

30. nov.
2018

Høring over udkast til Bekendtgørelse om 
særskilte moduler 

Styrelsen for Forskning og 
Uddannelse 

18/01468-22 

7. dec
2018

Høring over udkast til bekendtgørelse om 
godtgørelse og tilskud ved deltagelse i er-
hvervsrettet voksen- og efteruddannelse m.v. 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

18/01468-25 

10. dec.
2018

Høring over Positivlisten for seks ugers 
jobrettet uddannelse 2019 

Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering 

18/01468-23 

11. dec
2018

Høring vedrørende udkast til VEU admini-
strationsbekendtgørelse 

Arbejdsgivernes Uddannelses-
bidrag 

18/01468-26 

20.dec

2018

Høring om FKB 2866 Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

18/01468-27 
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Til Undervisningsministeriet 
ved fuldmægtig Nanna Hvass Jacobsen 

sendt med e-mail til MDCJC@uvm.dk.  

Høringssvar – lovforslag om modelparametre for 2019 

VEU-rådets høringssvar til høring over forslag til lov om ændring 
af AUB-loven, erhvervsuddannelsesloven og AMU-loven (Model-
parametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af prak-
tikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag m.v.)  

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 6. septem-
ber 2018 modtaget fra Undervisningsministeriet høringsbrev om oven-
stående høring med svarfrist den 28. september 2018 kl. 12. 

VEU-rådet har ingen bemærkninger hertil. 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Til Undervisningsministeriet 
ved Specialkonsulent Cammy Wong 

sendt med e-mail til ASFJK@uvm.dk 

 Høringssvar – Frit leverandørvalg, SPS mv 

VEU-rådets høringssvar til høring over udkast til lovforslag om frit 
leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, adgang til 
SPS på VEU-området og i overgangen mellem uddannelsesni-
veauer   

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 14. septem-
ber 2018 modtaget fra Undervisningsministeriet høringsbrev om oven-
stående høring med svarfrist den 12. oktober 2018 kl. 12. 

Rådet kan tilslutte sig hensigten med lovforslaget. 

Rådet finder det positivt, at deltagere i voksen- og efteruddannelse får 
adgang til SPS på linje med deltagere i ordinær uddannelse, og at elever 
får mulighed for at medtage støtteberettigede hjælpemidler ved overgang 
til anden uddannelse under forudsætning af indgivelse af ansøgning om 
støtte på denne uddannelse. 

Rådet gør opmærksom på, at der i denne sammenhæng skal tilstræbes en 
hurtig ansøgningsproces, så det sikres, at eleven får de hjælpemidler, der 
matcher den nye uddannelse. 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Til Styrelsen for It og Læring 
ved Chefkonsulent Steen Larsen 

sendt med e-mail til sager@stil.dk 

Høringssvar – Systemrevision af studieadministrative systemer 

VEU-rådets høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse 
om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenud-
dannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de 
gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl.   

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 12. oktober 
2018 modtaget fra Styrelsen for It og Læring (STIL) høringsbrev om 
ovenstående høring med svarfrist den 9. november 2018 kl. 15. 

VEU-rådet har ingen bemærkninger hertil. 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
ved Chefkonsulent Susanne Anthony 

sendt med e-mail til EUTKVO@stukuvm.dk 

Høringssvar – udkast til ny FVU-bekendtgørelse 

VEU-rådets høringssvar til Høring over ny FVU-bekendtgørelse 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 2. novem-
ber 2018 modtaget fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) 
høringsbrev om ovenstående høring med svarfrist den 23. november 
2018. 

VEU-rådet har ingen bemærkninger hertil. 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
ved Konsulent Jens K. A. Dinesen 

sendt med e-mail til EUTKVO@stukuvm.dk 
og kopi til jens.k.a.dinesen@stukuvm.dk 

VEU-rådets høringssvar – udkast til bekendtgørelse om arbejds-
markedsuddannelser m.v. 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 13. novem-
ber 2018 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) modtaget 
høringsbrev om ovenstående høring med svarfrist den 29. november 
2018 kl. 10. 

Rådet har følgende bemærkninger: 

Det forekommer rådet, at det aktuelle udkast til bekendtgørelse er unø-
digt kompliceret at forstå, fordi den hidtidige systematik og paragraf-
nummerering i den tidligere bekendtgørelse fastholdes. Indførelsen af 
prøver og test kunne eksempelvis med fordel danne baggrund for, at 
bekendtgørelsen omfattede et selvstændigt kapitel herom, hvorfor rådet 
opfordrer til, at den valgte tilgang genovervejes.  

Rådet finder, at bestemmelsen i § 18, stk. 9 om, at der er mulighed for at 
afgive svar på prøven i op til 10 dage efter prøvens afholdelse samt i § 21 
stk. 1 om, at beviser udstedes senest 10 hverdage efter prøvens aflæggel-
se, er uhensigtsmæssigt, da der ofte vil være et behov for at få resultatet 
af prøven meddelt/uddannelsesbeviset udleveret umiddelbart efter kur-
sets afslutning. Formuleringerne foreslås ændret til henholdsvis, at prø-
veresultatet foreligger og beviset udstedes umiddelbart efter kursets af-
holdelse. 

VEU-rådet har ingen bemærkninger til den tilhørende ikrafttrædelsesbe-
kendtgørelse 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 
ved Chefkonsulent Marianne Gjevert Petersen 

sendt med e-mail til siu-jur@ufm.dk 
og kopi til mgp@ufm.dk.  

VEU-rådets høringssvar om ændring af bekendtgørelse om statens 
voksenuddannelsesstøtte (SVU) 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 5. novem-
ber 2018 fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte modtaget 
høringsbrev om ovenstående høring med svarfrist den 3. december 2018 
kl. 12. 

Rådet har følgende bemærkninger: 

Det forekommer rådet, at det kan være en barriere i forhold til attraktivi-
teten af de nye fvu-fag, når der ikke kan ydes SVU til ét modul af de to 
nye fvu-fag, fvu-digital og fvu-engelsk. 

Det skyldes, at hvert modul varer 20-30 timer, men at SVU-loven for-
drer, at uddannelsen afvikles som heltidsuddannelse, dvs. 37 timer om 
ugen. Det kan dermed efter rådets opfattelse også være en barriere for 
deltidsansattes deltagelse, med mindre de tager uddannelsen på fuldtid. 

Efter rådets opfattelse bør der kunne ydes SVU til de nye fvu-fag på 
baggrund af den planlægning/afvikling, som fuldtids- og deltidsansatte 
medarbejdere samt offentlige og private virksomheder anser for den 
mest hensigtsmæssige. 

Rådet foreslår derfor, at man tilretter SVU-lovgivningen, så det bliver 
muligt at modtage SVU til et enkelt modul på fvu-digital og fvu-engelsk 
uanset varigheden og tilrettelæggelsen heraf. 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Til Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
ved Chefkonsulent Pia Thor Straten 

sendt med e-mail til SFU-hoering@ufm.dk 

VEU-rådets høringssvar om udkast til Bekendtgørelse om særskil-
te moduler 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 5. novem-
ber 2018 modtaget fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse hørings-
brev om ovenstående høring med svarfrist den 3. december 2018. 

VEU-rådet har ingen bemærkninger hertil. 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

sendt med e-mail til : EUTOAC@stukuvm.dk 
og kopi til  Marcus.Petersen@stukuvm.dk 

VEU-rådets høringssvar over udkast til bekendtgørelse om godt-
gørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efter-
uddannelse m.v. 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 28. novem-
ber 2018 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet modtaget hørings-
brev om ovenstående høring med svarfrist den 10. december 2018 kl. 12. 

Rådet har følgende bemærkninger: 

Det forekommer rådet, at det kan være en barriere i forhold til udkastet 
til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved 
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse som jf. høringsbrevet indebæ-
rer ”at institutionerne skal opkræve en deltagerbetaling for deltagernes omprøver, der 
afholdes i medfør af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., og som ikke 
er tilbudt på baggrund af en klage over en prøve.”  

Af bekendtgørelsen fremgår det, at deltagerbetaling for omprøver skal 
opkræves som et tillæg til deltagerbetalingen, som ifølge FFL2019 mak-
simalt kan udgøre 700 kr. pr. uge på AMU. 

Efter rådets opfattelse bør deltagerbetalingen for et AMU-kursus være 
inkl. evt. omprøve, så længe der ikke er ekstra uddannelse forbundet med 
omprøven.  

Denne praksis gælder på Uddannelses- og Forskningsministeriets områ-
de, hvor deltagerbetaling til videregående uddannelse afviklet som VEU 
omfatter op til tre reeksaminationsforsøg.  

Efter VEU-rådets opfattelse bør principperne for deltagerbetaling i for-
bindelse med omprøver være ens på tværs af voksen-, efter- og videre-
uddannelsesområdet.  

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
ved Teamchef Josina Moltesen 

sendt med e-mail til star@star.dk 
med kopi til paan@star.dk og jomo@star.dk 

VEU-rådets høringssvar om bemærkninger til den landsdækkende 
positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse 2019  

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 23. novem-
ber 2018 modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering hø-
ringsbrev om ovenstående høring med svarfrist den 7. december 2018 kl. 
12. Denne svarfrist har rådet efter aftale med Styrelsen fået udsat til den
10. december 2018 kl. 12.

VEU-rådet støtter positivlisten, bortset fra at et kursus ved en forglem-
melse synes at være gledet ud (Airless og pneumatisk malingspåføring).  
Danske SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har ud-
trykt ønske om yderligere kurser, men VEU-rådet erkender, at rammen 
ikke tillader dette. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 

9 b

mailto:star@star.dk
mailto:paan@star.dk
mailto:jomo@star.dk


Til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 

sendt med e-mail til: pmc@atp.dk og pote@atp.dk 

VEU-rådets høringssvar over udkast til bekendtgørelse om admi-
nistration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet 
voksen- og efteruddannelse (VEU administrationsbekendtgørelse) 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 29. novem-
ber 2018 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag modtaget høringsbrev 
om ovenstående høring med svarfrist den 11. december 2018 kl. 10. 

Rådet har følgende bemærkninger: 

VEU-rådet henleder opmærksomheden på, at det bør sikres, at der sker 
en orientering om udbetalingsprocedurerne, så der ikke kan opstå tvivl 
hos kursister og virksomheder, vejledere og institutioner om udbeta-
lingsprocedurerne. Orienteringen kan for eksempel ske via borger.dk og 
Virk.dk. 

VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet [november 2018] 

Sekretariatet 1 

Sammensætning af Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
(beskikkelsesperiode 1. juni 2015 – 31. maj 2019) 

Formand: Professor Kjeld Møller Pedersen, kmp@sam.sdu.dk 

Medlemmer, suppleanter og tilforordnede e-mail-adresser
Medlemmer, LO 
Næstformand Ejner K. Holst, LO ekh@lo.dk 
Konsulent Thomas Felland, LO tfe@lo.dk 
Forhandlingssekretær Pia Maul Andersen, 3F pia.andersen@3f.dk 
Forbundssekretær Kasper Palm, Dansk Metal kapa@danskmetal.dk 
Politisk rådgiver Gitte Brückner, HK Gitte.Bruckner@hk.dk 
Forbundssekretær Benny Yssing, Dansk El-forbund bys@def.dk 
Konsulent Charlotte Netterstrøm, FOA chne@foa.dk 
Suppleanter, LO 
Uddannelseskonsulent Claus Eskesen, 3F claus.eskesen@3f.dk 
Forbundskonsulent Susan Clausen, NNF sc@nnf.dk 
Medlemmer, DA 
Chefkonsulent Rasmus Enemark, DA rae@da.dk 
Erhvervsuddannelseschef Lone Folmer Berthelsen, DI lofb@di.dk 
Underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ tvo@tekniq.dk 
Chefkonsulent Jakob Krohn-Rasmussen, Dansk Byggeri jkr@danskbyggeri.dk 
Chefkonsulent Ilkay Yüksel, Dansk Erhverv iya@danskerhverv.dk 
Uddannelseschef Thomas Christensen, Lederne tch@lederne.dk 
Suppleanter, DA 
Uddannelses – og integrationschef Jannik Bay, DA jab@da.dk 
Konsulent Per Nørregaard, DI pern@di.dk 
Medlem, FTF 
Konsulent Martin Liebing Madsen, FTF mama@ftf.dk 
Suppleant, FTF 
Uddannelseskonsulent Gerda K. Thomassen, Kost – og Ernæ-
ringsforbundet 

gkt@kost.dk 

Medlemmer, de offentlige arbejdsgivere (KL, FM, Danske 
Regioner) 
Specialkonsulent Tanja Holmegaard Bjørn, Moderniseringssty-
relsen, 

tahob@modst.dk 

Specialkonsulent Kristine Wiberg Plougsgaard, Kommunernes 
Landsforening  

krwp@kl.dk 

Suppleant, de offentlige arbejdsgivere 
Konsulent Kasper Munk Rasmussen, Danske Regioner kmr@regioner.dk 
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet [november 2018] 

Sekretariatet 2 

Tilforordnede uden stemmeret: 
Ministeriet for Undervisningsministeriet 
Specialkonsulent Mette Lyshøj 

mette.lyshoj@uvm.dk 

Beskæftigelsesministeriet 
Ane Wraae Nielsen 

awn@star.dk 

Erhvervsministeriet 
Kontorchef Helle Osmer Clausen 

hoc@evm.dk 

Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-lederforeningen 
og Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-
centrene 
Direktør Michael Kaas – Andersen, Selandia 

mika@sceu.dk 

Danske HF og VUC 
Rektor Stig Holmelund Jarbøl, HF & VUC Fyn 

shj@vucfyn.dk 

Uddannelsesforbundet 
Formand Hanne Pontoppidan 

hpo@uddannelsesforbundet.dk 

Handelsskolernes Lærerforening, HL 
(Formand Christoffer Jørgensen) 

chrj@hl.dk 

DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen 
af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskud-
dannelserne 
Administrerende direktør John Meinert Jacobsen, AOF Dan-
mark 

jmj@aof-danmark.dk 

Sekretariat: fuldmægtig Henrik Saxtorph, Undervisningsministeriet 
henrik.saxtorph@uvm.dk 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 12. december 2018 

Punkt 3: Meddelelser fra Undervisningsministeriet 

Materiale:  Mundtlig 

Bemærkninger: Punktet omfatter en mundtlig orientering om status for 
implementeringen af ”Trepartsaftale om styrket og mere 
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-
2021)”. 

Behandling: Til rådets orientering 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 12. december 2018 

Punkt 4: Udkast til årshjul for VEU-rådets arbejde 2019 med vedlagt mødeplan 

Materiale: Udkast til årshjul 2019 
Mødeplan 2019 

Bemærkninger: Opmærksomheden henledes på følgende punkter under 
følgende mødedatoer: 

April: 
FU-møde flyttet fra den 10. april til den 11. april 

September: 
• Fællesmøde for VEU & REP afholdes. Dato aftales

med REP og meddeles senere

Behandling: Til rådets drøftelse, bearbejdelse og godkendelse. 
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 5. december 2018
Sekretariatet 

Årshjul/opgaveoversigt for VEU-rådet 2019 

Faste dagsordens-
punkter for alle møder 

• Godkendelse af dagsorden
• Meddelelser fra formanden
• Meddelelser fra Undervisningsministeriet
• Evt.

Januar Ingen møder 

Februar 6. februar 2019: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
27. februar 2019: Møde i VEU-rådet kl. 14.00 – 16.00

• Temadrøftelse om digital læring (Deloitte rapporten herom forventes
ikke at foreligge på dette tidspunkt, men emnet kan dels drøftes ift.
den forestående udbudsrunde, dels blive belyst med indlæg fra mini-
steriet)

• Forbrug og aktivitet for det almene og erhvervsrettede VEU i 2019
• Statistik for garantikurser

April 11. april 2019: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
24. april 2019: Møde i VEU-rådet kl. 14.00 – 16.00

• Udbudsrunden på AMU-området
• Pulje til opsøgende arbejde
• Planlægning af det fælles møde for VEU og REP

Maj / Juni 22. maj 2019: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
26. juni 2019: Møde i VEU-rådet kl. 14.00 – 16.00

• Udbudsrunden på AMU-området
• Drøftelse om rapporterne vedr. digital læring
• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. kvartal

2019
• Temaer for UUL 2019
• Status for VisKvalitet
• Status på Efteruddannelse.dk

Juli/August Ingen møder 
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September 4. september 2019: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
18. september 2019: Møde i VEU-rådet kl. 14.00 – 16.00

• Resultatet af AMU-udbudsrunden
• VEU-rådets møder for 2020 planlægges.
• Evt. Opfølgning på det fælles møde for VEU og REP
• Statistik for garantikurser
• Indhold i FFL for 2019
• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. halvår

2019
• Temadrøftelse om VEU-rådets langsigtede strategiske fokusområ-

der mhp. at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan udarbejde forslag
til en rapport.

I 2014 udarbejdede rådet en rapport om Strategiske fokusområder, hvor 
forordet blev indledt med følgende: 
VEU-rådets løbende arbejde med strategiske fokusområder for VEU-
indsatsen spiller en vigtig rolle. Det gælder både i forhold til rådets mulig-
heder for at bidrage til, at der skabes de rigtige rammer for VEU-indsatsen, 
og det gælder i høj grad også i forhold til at sikre et bredt og relevant ud-
bud af voksen- uddannelser af høj kvalitet. 

Fællesmøde for VEU & REP, dato aftales med REP 

Oktober 23. oktober 2019: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
• Statistik for garantikurser
• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 3. kvartal

2019
• Status på Efteruddannelse.dk
• Status på opfølgning på trepartsforhandlingerne

November 6. november 2019: Møde i VEU-rådet kl. 14.00 – 16.00
Se ovenfor

27. november 2019: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
• Udkast til årshjul for VEU-rådets arbejde 2019
• UVM’s foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af arbejds-

markedsuddannelser mv.  (UUL)
• Orientering om vedtagelsen af Finansloven 2019
• Status på AMU-tilsyn
• Status på Efteruddannelse.dk
• I trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og vi-

dereuddannelse (2018 - 2021) i pkt. 35 er det anført, at der gen-
nemføres et taksteftersyn på AMU. Der udarbejdes et kommisso-
rium i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.
Temamøde herom

November / Decem-
ber 

11. december 2019: Møde i VEU-rådet kl. 14.00 – 16.00
Se ovenfor
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Ugenr Dag Dato FU Rådsmøde
6 Onsdag 06-02-19 X
9 Onsdag 27-02-19 X

15 Onsdag 11-04-19 X
17 Onsdag 24-04-19 X
21 Onsdag 22-05-19 X
26 Onsdag 26.06.19 X
36 Onsdag 04.09.19 X
38 Onsdag 18.09.19 X
43 Onsdag 23.10.19 X
45 Onsdag 06.11.19 X
48 Onsdag 27.11.19 X
50 Onsdag 11.12.19 X

Kl 10.00 - 
11.30 

kl 14.00 - 
16.00

VEU Råds- og forretningsudvalgsmøder i 2019
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 12. december 2018 

Punkt 5: Godkendelse af nye FKB’er 

Materiale: • Forklæde til indstillingsnotater om godkendelse af
nye FKB’er.

• FKB skrivelser

Bemærkninger: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i forbindelse 
med kursusrevisionen modtaget ansøgninger fra efter-
uddannelsesudvalgene om godkendelse af 15 nye 
FKB’er.  

Behandling: Til rådets drøftelse, bearbejdelse og godkendelse. 
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Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR-nr.: 29634750

23. november 2018
Sagsnr.:Click here to enter
text.

Forklæde til indstillingsnotater om godkendelse af nye FKB’er 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i forbindelse med kursusrevi-
sionen modtaget ansøgninger fra efteruddannelsesudvalgene om god-
kendelse af 14 nye FKB’er.  

I tabellen nedenfor er vist, hvordan de nye FKBer er fordelt på efterud-
dannelsesudvalg og hvad begrundelsen for ansøgningen er. 

Tabel 1: Oversigt over FKB’er, der skal behandles på VEU-rådsmødet den 12. decem-
ber 
Efterud-
dannelses-
udvalg 

Ny FKB Årsag 

ETIE 2860 Blikkenslagerarbejde Erstatter 2277 Blikkenslagerarbejde 
ETIE 2861 Vvs-installationer og vedvarende 

energiløsninger 
Erstatter 2773 Installation og service 
inden for vvs-området 

ETIE 2862 Gas- og oliefyrede installationer Erstatter 2773 Installation og service 
inden for vvs-området 

ETIE 2863 Bygningers el-installationer Erstatter 2850 Bygningers el-
installationer og antennemontage 

ETIE 2864 Belysningsanlæg Erstatter 2850 Bygningers el-
installationer og antennemontage 

ETIE 2865 Køleautomatik og varmepumper Erstatter 2853 Service på hvidevare- 
og køleautomatik 

ETIE 2867 Maritime el-installationer Nyt jobområde 
TUR FKB 2868 Personbefordring med 

metro og letbane 
Erstatter 2291 Personbefordring med 
letbane 

TUR FKB 2869 Klargøring af og tunnelkør-
sel med togmateriel 

Erstatter 2242 Klargøring af og tun-
nelkørsel med togmateriel 

TUR FKB 2280 Vejgodstransport. Sammenlægning af FKB 2224 Vej-
godstransport og FKB 2728 Grund-
kompetence chauffør gods. 

TUR FKB 2859 Personbefordring med Sammenlægning af FKB 2219 Person-
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mindre køretøjer. befordring med taxi og FKB 2722 
Specialbefordring af personer. 

MJE FKB 2283 Langbrugsproduktion Sammenlægning af 2635 Maskiner og 
teknik i landbruget, 2640 Plantepro-
duktion i landbruget og 2641 Husdyr-
produktion i landbruget.  

IF IF 2266 Arbejdets organisering ved 
produktion i industrien.  

Erstatter 2752 Arbejdets organisering 
ved produktion i industrien. 

IF & MI FKB 2858 Svejsning, skæring og mari-
tim produktion i metal 

Sammenlægning af 2650 Svejsning og 
termisk skæring i metal og 2608 
Skibsbygningstekniske område 

Der er udarbejdet og vedlagt indstillingsnotater til alle de ansøgte 
FKB’er.  

Koordinering 
De ansøgte FKB’er er koordineret med øvrige udvalg, når der er tale om 
nye jobområder, eller udvalget af anden årsag har vurderet, at det var 
hensigtsmæssigt. Koordineringen har ført til få justeringer, og der har 
derefter ikke været yderligere bemærkninger. 

Ved FKB’er, der er revisioner eller sammenlægninger af eksisterende 
FKB’er, og hvor jobområdet er uændret og klart afgrænset inden for 
efteruddannelsesudvalgets eget område, er koordinering ikke vurderet 
nødvendig. 

På den baggrund er følgende FKB’er ikke koordineret: 

FKB 2868 Personbefordring med metro og letbane 
FKB 2869 Klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel 
FKB 2280 Vejgodstransport.  
FKB 2859 Personbefordring med mindre køretøjer 
FKB 2283 Langbrugsproduktion 

Udbud 
Styrelsen ønsker ikke at ændre i udbudsbilledet lige op til udbudsrunden, 
hvorfor udbudsgodkendelser ved erstatning af en eller flere FKB’er fore-
slås afgrænset til eksisterende udbydere. Ved sammenlægning vil der være 
forbehold for, at udbyderne alene må udbyde uddannelser, som de hidtil 
har kunnet udbyde samt eventuelle nye uddannelser.  

De vil – som alle øvrige udbydere – have mulighed for at ansøge om en 
fuld udbudsgodkendelse ved udbudsrunden. 
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Proces 
Det er styrelsens samlede vurdering, at de ansøgte FKB’er kan godken-
des. Hvis FKB’erne godkendes, vil de være klar til at indgå i den kom-
mende udbudsrunde.  

Styrelsen ønsker som udgangspunkt ikke at godkende nye FKB´er, som 
vil rykke ved det nuværende udbudsbillede, imens AMU-udbudsrunden 
er i gang. Dette betyder, at Styrelsen vil være tilbageholdende med at 
forelægge nye FKBer for VEU-rådet før 4. kvartal 2019. 

Revisioner af FKB’er, hvor justeringerne ikke medfører en ændring af 
det nuværende udbudsbillede, kan dog ske løbende og også under ud-
budsrunden.   
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Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk 
www.stukuvm.dk 
CVR-nr.: 29634750 

21. november 2018 
Sagsnr.:Click here to enter 
text. 

 

 

Notat til VEU-rådet om ansøgning om godkendelse af FKB 2858 
Svejsning, skæring og maritim produktion i metal. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en ansøgning fra 
Efteruddannelsesudvalget for Svejsning og fyringsteknik (IF og MI) om 
godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2858 Svejsning, 
skæring og maritim produktion i metal.  
 
FKB’en er en sammenlægning af FKB 2650 Svejsning og termisk skæ-
ring i metal og 2608 Skibsbygningstekniske område.  
 
Baggrund  
Årsagen til sammenlægningen er, at udviklingen indenfor jobområdet 
bevirker, at FKB 2608 Skibsbygningstekniske område er blevet for smalt 
til at opretholde en selvstændig FKB. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, 
at FKB 2608 Skibsbygningstekniske område har kun ét kernemål tilbage, 
og at den primære aktivitet på FKB’en var på svejseuddannelser, der er 
tilkoblede mål fra FKB 2650 2650 Svejsning og termisk skæring i metal. 
 
Indholdet i FKB 2858 Svejsning, termisk skæring i metal og skibs-
bygning 
Indholdet omfatter fortsat alle arbejdsprocesser inden for det metalindu-
strielle og maritime område: Maritim fremstillings- og reparationsteknik, 
produktionsplanlægning, dokumentation og kvalitet, svejsning af metal-
industrielle og maritime konstruktioner og termisk skæring i metal. 
 
Udvalget ønsker at tilkoble samtlige nuværende kernemål fra FKB 2650 
og FKB 2608 til den nye FKB 2858.  
 
Styrelsen vurderer, at indholdet i den nye FKB 2858 Svejsning, termisk 
skæring i metal og skibsbygning er gennemarbejdet og velbegrundet. 
Styrelsen kan dermed godkende det samlede indhold i den nye FKB. 
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Koordinering 
Udvalget oplyser, at den nye FKB 2858 er koordineret med ETIE, BAI, 
MI og IF, som vurderes at være de relevante udvalg for koordineringen. 
ETIE havde ingen bemærkninger til udformning men ønsker fremover, 
allerede i udviklingsfasen, at medvirke, når der skal revideres og udvikles 
nye mål til FKB’en. De øvrige udvalg havde ingen bemærkninger.   

Udbud 
Styrelsen ønsker ikke at ændre i udbudsbilledet lige op til udbudsrunden, 
hvorfor en udbudsgodkendelse foreslås givet til eksisterende udbydere 
med forbehold for, at de alene må udbyde uddannelser, som de hidtil har 
kunnet udbyde. De vil – som alle øvrige udbydere – have mulighed for at 
ansøge om en fuld udbudsgodkendelse ved udbudsrunden. 

De nuværende udbudsgodkendelser fordeler sig således:  

2608 Skibsbygningstekniske område: 

Udbyder 
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Hovedstaden, Sjælland, Syd, Midt, Nord. 

2650 Svejsning og termisk skæring i metal: 

Udbyder Geografisk dækningsområde 
AMU SYD Syd 
AMU-Fyn Syd 
AMU-Vest Syd 
Campus Bornholm Hovedstaden 
CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falst Sjælland 
Erhvervsskolen Nordsjælland Hovedstaden 
EUC NORD Nord 
EUC Nordvest Nord 
EUC Sjælland Sjælland 
EUC Syd Syd 
HANSENBERG Syd 
Herningsholms Erhvervsskole Midt 
Learnmark Horsens Midt 
Mercantec Midt 
Rybners Syd 
Svendborg Erhvervsskole Syd 
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syd 
TEC Teknisk Erhvervsskole Center Hovedstaden 
Tech College Aalborg Nord 
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Tradium Midt 
Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Midt 
Zealand Business College Sjælland 
AARHUS TECH Midt 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 
Det er styrelsens samlede vurdering, at FKB 2858 Svejsning, termisk 
skæring i metal og skibsbygning kan godkendes. Ved godkendelse af 
FKB’en vil FKB 2608 og FKB 2650 blive nedlagt. 

Jesper Christian Pedersen 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. +45 33 92 52 73 
Jesper.Christian.Pedersen@stukuvm.dk 
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Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR-nr.: 29634750

2. november 2018
Sagsnr.:Click here to enter
text.

Notat til VEU-rådet om ansøgning om godkendelse af FKB 2859 
Personbefordring med mindre køretøjer 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en ansøgning fra 
efteruddannelsesudvalget for Transporterhvervets Uddannelser (TUR) 
om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2859 Person-
befordring med mindre køretøjer.  

FKB’en er en sammenlægning af FKB 2219 Personbefordring med taxi 
og FKB 2722 Specialbefordring af personer.   

Baggrund 
Jobområderne i FKB 2219 og FKB 2722 er i dag sammensmeltede, som 
følge af ny taxilovgivning, som trådte i kraft pr. 1. januar 2018. Lovæn-
dringen indebærer, at specifikke tilladelser til taxi, OST eller handicap er 
blevet universaltilladelser. Derfor ønskes de to FKB’er sammenlagt. 

Indhold 
Indholdet i FKB 2859 er en sammenskrivning af indholdet i de to nuvæ-
rende FKB’er. Samtidig er der foretaget konsekvensrettelser i forhold til 
ny taxilovgivning samt en række mindre justeringer. 

Ud over uddannelsesmålene fra de nuværende FKB’er, ønsker udvalget 
at tilkoble uddannelsesmålet 47874 Introduktion til offentlig servicetra-
fik, da denne kompetence kræves af de fleste trafikselskaber. 

Styrelsen vurderer, at indholdet i FKB 2859 er gennemarbejdet, og at 
sammenlægningen er velbegrundet. Styrelsen kan dermed godkende de 
indholdsmæssige tilretninger og dermed det samlede indhold i den nye 
FKB. 
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Koordinering 
Efteruddannelsesudvalget har ikke koordineret med øvrige efteruddan-
nelsesudvalg, da den nye FKB erstatter eksisterende FKB’er og omfatter 
samme jobområde.  

Udbud 
Styrelsen ønsker ikke at ændre i udbudsbilledet lige op til udbudsrunden, 
hvorfor en udbudsgodkendelse foreslås givet til eksisterende udbydere 
med forbehold for, at de alene må udbyde uddannelser, som de hidtil har 
kunnet udbyde. De vil – som alle øvrige udbydere – have mulighed for at 
ansøge om en fuld udbudsgodkendelse ved udbudsrunden. 

De nuværende udbydere af FKB 2219 Personbefordring med taxi er 
følgende:  

Udbyder Geografisk dækningsområde 
AMU JUUL Hovedstaden, Sjælland 
AMU Nordjylland Nord 
AMU SYD Syd 
AMU-Fyn Syd 
AMU-Vest Syd 
CELF Hovedstaden, Sjælland 
DEKRA AMU Center Fyn Syd 
DEKRA AMU Center Sjælland Hovedstaden, Sjælland 
Erhvervskøreskolen Hovedstaden, Sjælland 
EUC Nord Nord 
EUC Sjælland Hovedstaden, Sjælland 
Learnmark Horsens Midt 
TEC Hovedstaden, Sjælland 
Tradium Midt 
UCplus A/S Hovedstaden, Sjælland, Midt 
Uddannelsescenter Holstebro Midt 

De nuværende udbydere af FKB 2722 Specialbefordring af personer er 
følgende: 

Udbyder Geografisk dækningsområde 
AMU Nordjylland Nord 
AMU-Fyn Syd 
TEC Hovedstaden 
Uddannelsescenter Holstebro Midt 
ZBC Slagelse (Selandia) Sjælland 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 
Det er styrelsens samlede vurdering, at den ansøgte FKB 2859 Personbe-
fordring med mindre køretøjer kan godkendes. Ved godkendelse af 
FKB’en vil FKB 2219 og FKB 2722 blive nedlagt. 
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Med venlig hilsen 

Maja Schiøth Dyrby 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. +45 23 74 36 81 
Maja.Schioth.Dyrby@stukuvm.dk 

26



Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 
Afdelingen for Erhvervsrettet 
Uddannelse og Tilskud 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR-nr.: 29634750
6. november 2018
Sagsnr.:18/14516

Notat til VEU-rådet om godkendelse af FKB 2860 Blikkenslager-
arbejde 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en ansøgning fra 
Efteruddannelsesudvalget for Tekniske Installationer og Energi (ETIE) 
om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2860 Blikken-
slagerarbejde.  

Den nye FKB erstatter FKB 2277 Blikkenslagerarbejde. 

Baggrund 
Ønsket om en ny FKB er ifølge udvalget begrundet i den teknologiske 
udvikling på fagområdet. 

Indhold 
FKB 2860 Blikkenslagerarbejde er en opdateret udgave af den eksiste-
rende FKB 2277 Blikkenslagerarbejde, hvori TAK for tyndpladebear-
bejdning er udvidet til at omfatte betjening og programmering af CNC-
maskiner til fremstilling af komponenter og bygningsdele i tyndplade. 
Der er ikke foretaget yderligere ændringer i beskrivelsen. 

Udvalget ønsker at videreføre samme uddannelsesmål som under den 
eksisterende FKB.  

Konklusion 
Styrelsen vurderer, at revisionen af ovenstående FKB har karakter af en 
mindre teknologisk opdatering. Styrelsen vurderer, at FKB’en er gen-
nemarbejdet, og at ændringerne er velbegrundede.  
Styrelsen kan godkende de indholdsmæssige tilretninger og dermed det 
samlede indhold i den nye FKB. 

Koordinering 
Udvalget oplyser, at der er koordineret med alle efteruddannelsesudvalg. 
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MI havde et ændringsforslag til beskrivelse af jobområde, som er blevet 
imødekommet. MI har tilkendegivet, at denne justering er tilstrækkelig. 
Koordineringen har ikke givet anledning til yderligere ændringsforslag 
eller bemærkninger fra udvalgene.  

Udbud 
Styrelsen ønsker ikke at ændre i udbudsbilledet lige op til udbudsrunden, 
hvorfor en udbudsgodkendelse foreslås givet til de institutioner, som er 
udbudsgodkendt til FKB’en, der erstattes.  

De nuværende udbydere af 2277 Blikkenslagerarbejde er følgende:: 

Udbyder Geografisk dækningsområde 
EUC Sjælland Hovedstaden, Sjælland 
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syd 
Tech College Aalborg Nord, Midt 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger: 
Det er styrelsens samlede vurdering, at den ansøgte FKB kan godkendes. 
Ved godkendelse af den nye FKB 2860 bliver eksisterende FKB 2277 
nedlagt. 

Med venlig hilsen 

Malene Vangdrup 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. +45 23 74 26 56 
Malene.Vangdrup@stukuvm.dk 
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Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR-nr.: 29634750

5. november 2018
Sagsnr.:18/14515

Notat til VEU-rådet om godkendelse af FKB 2861 Vvs-
installationer og vedvarende energiløsninger og FKB 2862 Gas- og 
oliefyrede installationer 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget ansøgninger fra 
Efteruddannelsesudvalget for Tekniske Installationer og Energi (ETIE) 
om godkendelse af to fælles kompetencebeskrivelser: FKB 2861 Vvs-
installationer og vedvarende energiløsninger og FKB 2862 Gas- og olie-
fyrede installationer. 

De to nye FKB’er erstatter FKB 2773 Installation og service inden for 
vvs-området.  

Baggrund 
De to nye FKB’er er en opdeling af 2773 Installation og service indenfor 
vvs- området på to jobområder, hvorfor de behandles i samme notat.  
I praksis betyder opdelingen, at delområdet for gas- og oliefyrede instal-
lationer udskilles som et selvstændigt jobområde med en dertilhørende 
FKB. 

Opdelingen og revisionen af kompetencebeskrivelserne er primært be-
grundet i, at gasområdet er underlagt selvstændig regulering. Det er ud-
valgets vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt at udskille området i en 
selvstændig FKB for derigennem at imødegå de særlige vilkår og lovgiv-
ningsmæssige forudsætninger, der gælder for arbejdet med gas. Da job-
området for gasinstallationer er tæt knyttet til jobområdet for oliefyrede 
installationer, er det en logisk følge af FKB-ændringen, at oliefyrede in-
stallationer også indgår i FKB’en.  

Indhold FKB 2861 Vvs-installationer og vedvarende energiløsnin-
ger 
FKB’en er en lettere opdateret udgave af den eksisterende FKB 2773 
Installation og service inden for vvs-området. Eneste større ændring er, 
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at TAK vedr. ”Installation og service på gas- og oliefyrede anlæg” er 
fjernet. Derudover er vedvarende energi blevet tilføjet i FKB’ens titel, så 
det bedre afspejler FKB’ens samlede TAK-portefølje, hvor ”Installation 
og service på vedvarende energianlæg” indgår som et særskilt kompeten-
ceområde. I samme TAK er jordvarme blevet tilføjet som en anlægstype, 
der også hører til TAK’ens serviceområde.  

Udvalget ønsker at videreføre samme uddannelsesmål som under den 
eksisterende FKB med undtagelse af de mål, der vedrører områderne 
gas- og olie samt køle- og varmepumper, der bliver videreført i hhv. 
FKB 2862 og FKB 2865. Udvalget oplyser, at der er udviklet reviderede 
kurser i forbindelse med AMU-gennemgangen, som efterfølgende øn-
skes tilkoblet den nye FKB. 

Indhold FKB 2862 Gas- og oliefyrede installationer 
Gas- og olieområdet har hidtil været omfattet af den nuværende FKB 
2773 Installation og service på vvs-området. I praksis er beskrivelsen af 
jobområdet videreført i den nye FKB med den ændring, at jobområdet 
afgrænses til olie- og gasanlæg og ikke alle typer varmtvandsanlæg som i 
eksisterende FKB.  

Der indgår i alt 5 TAK i den nye FKB, som delvist udspringer af eksiste-
rende FKB 2773. Der er dog tilføjet to ny TAK vedr. forståelse og an-
vendelse af love, regler, arbejdsmiljø og sikkerhed, da gas- og olieområ-
det er underlagt selvstændig regulering, der er blevet opdateret med im-
plementeringen af Gasloven i 2018, som bl.a. stiller krav om og betingel-
ser for bl.a. sikkerhed for arbejde på området.  Derudover er kundeser-
vice og vejledning udskilt og udvidet som selvstændig TAK, som følge af 
den branchemæssige og teknologiske udvikling på området, hvor medar-
bejderne i stigende grad skal yde kunderne rådgivning omkring drift og 
brug af anlæg mhp. energieffektivisering og besparelser. 

Den samlede TAK porteføljer ser ud som følger: 
• Anvendelse og forståelse af love og regler
• Anvendelse og forståelse af arbejdsmiljø og sikkerhed
• Service, fejlfinding og indregulering på gas- og oliefyrede anlæg
• Installation af gas- og oliefyrede anlæg
• Kundeservice og vejledning

Udvalget ønsker at videreføre de uddannelsesmål, der vedrører gas- og 
olieanlæg med undtagelse af 3 mål, der nedlægges. Udvalget oplyser, at 
der er udviklet reviderede kurser i forbindelse med AMU-
gennemgangen, som efterfølgende ønskes tilkoblet den nye FKB. 

Konklusion 
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Styrelsen vurderer, at revisionen og opdelingen af den eksisterende FKB 
i to nye FKB’er er gennemarbejdet og velbegrundet og ikke vil medføre 
væsentlige ændringer i indholdet af jobområderne. Styrelsen kan dermed 
godkendte de indholdsmæssige tilretninger og det samlede indhold i de 
nye FKB’er. 
 
Koordinering 
Udvalget oplyser, at der er koordineret med alle efteruddannelsesudvalg, 
og at koordineringen ikke har givet anledning til ændringsforslag eller 
bemærkninger fra udvalgene.  
 
Udbud 
Styrelsen ønsker ikke at ændre i udbudsbilledet lige op til udbudsrunden, 
hvorfor en udbudsgodkendelse foreslås givet til eksisterende udbydere 
med forbehold for, at de alene må udbyde uddannelser, som de hidtil har 
kunnet udbyde.  
 
Udbyder Geografisk dækningsområde 
TEC Teknisk Erhvervsskole Center Hovedstaden, Sjælland 
EUC Sjælland Hovedstaden, Sjælland 
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syd 
EUC Syd Syd 
Herningsholms Erhvervsskole Nord, Midt 
Tech College Aalborg Nord, Midt 

 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 
Det er styrelsens samlede vurdering, at de to ansøgte FKB’er kan god-
kendes. Ved godkendelse af de to nye FKB’er, vil FKB 2273 blive ned-
lagt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Malene Vangdrup 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. +45 23 74 26 56 
Malene.Vangdrup@stukuvm.dk 
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Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 
Afdelingen for Erhvervsrettet 
Uddannelse og Tilskud 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR-nr.: 29634750
7. november 2018
Sagsnr.:18/14620

Notat til VEU-rådet om godkendelse af FKB 2863 Bygningers el-
installationer og 2864 Belysningsanlæg 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget ansøgninger fra 
Efteruddannelsesudvalget for Tekniske Installationer og Energi (ETIE) 
om godkendelse af to fælles kompetencebeskrivelser inden for el-
området: FKB 2863 Bygningers el-installationer og FKB 2864 Belys-
ningsanlæg. 

De nye FKB’er erstatter 2850 Bygningers el-installationer og antenne-
montage. 

Baggrund 
De to nye FKB’er er en opdeling af 2850 Bygningers el-installationer og 
antennemontage på to jobområder, hvorfor de behandles i samme notat. 
I praksis betyder opdelingen, at delområdet for belysningsanlæg udskilles 
som et selvstændigt jobområde med en dertilhørende FKB. 

Opdelingen og revisionen af kompetencebeskrivelserne er begrundet i 
den teknologiske udvikling, hvor især belysningsområdet specialiseres og 
udvides med afsæt i design, optimering og opbygning af større belys-
ningsanlæg. Der er stigende interesse og behov hos kunder for, at mo-
derne installationer kan tilbyde energibesparelsesmuligheder, komfort og 
fleksibilitet i stand-alone anlæg til belysningsanlæg. Dette har affødt et 
selvstændigt jobområde med specialiserede opgaver og dermed også et 
ændret kompetencebehov. Efteruddannelsesopgaven forstærkes af en 
hastig teknologisk udvikling med nye produkter og systemer, hvor elek-
trikere mangler tilstrækkelig uddannelse i moderne energirigtige lysinstal-
lationer eller tilstrækkelig viden om betydning af lyssætninger. 

Kompetencebehovet for arbejde med belysningsanlæg har ikke længere 
den naturlige sammenhæng til bygningers el-installationer, og med opde-
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lingen på to særskilte jobområder sikres en bedre sammenhæng med 
brancherne og organiseringen på jobmarkedet. 

Indhold i FKB 2863 Bygningers el-installationer 
FKB’en er en opdateret udgave af den eksisterende FKB 2850 Bygnin-
gers el-installationer og antennemontage. Den primære ændring består i, 
at området for belysningsanlæg er udskilt som selvstændig FKB, mens 
almindelige lysinstallationer i bygninger forbliver i FKB’en.  

Samtidig er området for hvidevareinstallationer tilføjet jobområdet, da 
det mere logisk hænger sammen med de konkrete opgaver, der er knyttet 
til arbejdet med el-installationer. Området for hvidevareinstallationer 
ligger pt. på FKB 2853 Service på hvidevare- og køleautomatik. 

Antennemontage er udgået af FKB’ens titel, da området efterhånden er 
så begrænset, at det ikke bør indgå i FKB-titlen. 

De tilknyttede TAK er på det generelle plan videreført, men der er fore-
taget en del justeringer i beskrivelserne som konsekvens af rokeringen af 
fagområder mellem FKB’erne.  Bl.a. er energi, belysnings- og antennean-
læg erstattet af el-installationer, og hvidevarer tilføjet som fagområde.  

Derudover er området for tavle-installationer udbygget med sin egen 
TAK Opbygning af lavspændingstavler til el, da arbejdet med el-tavler 
omfatter særlige typer af opgaver med tilhørende lovgivningskrav og 
typisk udføres af specialiserede medarbejdere med indsigt i gældende 
standarder og regler. 

TAK Montage og installation er udvidet til at omfatte montage af hvide-
varer, der bl.a. kræver viden om måling på 3-fasede installationer, så lov 
og forskriftmæssig korrekt tilslutning kan foretages. 

Udvalget ønsker at videreføre de uddannelsesmål, der vedrører bygnin-
gers el-installationer fra eksisterende FKB samt tilføje mål vedrørende 
installation af hvidevare fra FKB 2853. Udvalget oplyser, at der er udvik-
let reviderede kurser i forbindelse med AMU-gennemgangen, som efter-
følgende ønskes tilkoblet den nye FKB. 

Indhold i FKB 2864 Belysningsanlæg 
FKB’en udspringer af Bygningers el-installationer og antenneanlæg, hvor 
belysningsområdet har fået en selvstændig FKB. Det betyder konkret, at 
de afsnit og beskrivelser, der vedrører og omfatter belysningsanlæg i ek-
sisterende FKB, er lagt over i den nye FKB, der dermed bliver en foku-
seret og afgrænset version af den oprindelige FKB.  
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Det betyder endvidere, at TAK’erne er videreført i ny FKB, men dog i 
revideret form, så de alene vedrører belysningsanlæg og ikke alle former 
for el-installationer. Derudover er en række TAK blevet lagt sammen, og 
opdateret ift. den teknologiske udvikling på området beskrevet tidligere.   

Den væsentligste ændring er indført i TAK ”Projektering, og installation 
og kundevejledning af belysningsanlæg”. Her er tilføjet, at medarbejderne 
skal kunne vejlede kunden om energibesparelser og -effektiviseringer ved 
udskiftning af komponenter og hele anlæg samt kunne instruere i brug af 
tekniske brugerflader til belysningsanlæg. 

Udvalget ønsker at videreføre de uddannelsesmål, der vedrører belys-
ningsanlæg fra eksisterende FKB. Udvalget oplyser, at der er udviklet 
reviderede kurser i forbindelse med AMU-gennemgangen, som efterføl-
gende ønskes tilkoblet den nye FKB. 

Konklusion 
Styrelsen vurderer, at revisionen og opdelingen af den eksisterende FKB 
i to nye FKB’er er gennemarbejdet og velbegrundet. Styrelsen kan der-
med godkendte de indholdsmæssige tilretninger og det samlede indhold i 
de nye FKB’er. 

Koordinering 
Udvalget oplyser, at der er koordineret med alle efteruddannelsesudvalg. 
MI havde et ændringsforslag til en TAK på FKB 2863 Bygningers el-
installationer, som er blevet imødekommet. MI har tilkendegivet, at den-
ne justering er tilstrækkelig. 

IF havde et ændringsforslag til beskrivelse af arbejdspladser på FKB 
2864 Belysningsanlæg, som er blevet imødekommet. IF har tilkendegivet, 
at denne justering er tilstrækkelig. 

Koordineringen har ikke givet anledning til yderligere ændringsforslag 
eller bemærkninger fra udvalgene.  

Udbud 
Styrelsen ønsker ikke at ændre i udbudsbilledet lige op til udbudsrunden, 
hvorfor udbudsgodkendelser til begge FKB’er foreslås givet til eksiste-
rende udbydere med forbehold for, at de alene må udbyde uddannelser, 
som de hidtil har kunnet udbyde. De vil – som alle øvrige udbydere – 
have mulighed for at ansøge om en fuld udbudsgodkendelse ved ud-
budsrunden. 

De nuværende udbudsgodkendelser til 2850 Bygningers el-installationer 
er følgende: 
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Udbyder Geografisk dækningsområde 
TEC Teknisk Erhvervsskole Center Hovedstaden, Sjælland 
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syd 
Den jydske Haandværkerskole Midt 
Tech College Aalborg Nord 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 
Det er styrelsens samlede vurdering, at de 2 ansøgte FKB’er kan god-
kendes. Ved godkendelse af de 2 nye FKB’er, vil FKB 2850 blive ned-
lagt. 

Med venlig hilsen 

Malene Vangdrup 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. +45 23 74 26 56 
Malene.Vangdrup@stukuvm.dk 
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Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR-nr.: 29634750

23. november 2018
Sagsnr.:18/14622

Notat til VEU-rådet om godkendelse af FKB 2865 Køleautomatik 
og varmepumper 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en ansøgning fra 
Efteruddannelsesudvalget for Tekniske Installationer og Energi (ETIE) 
om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2865 Køleau-
tomatik og varmepumper.  

FKB’en erstatter FKB 2853 Service på hvidevare- og køleautomatik. 

Baggrund 
Formålet med den nye FKB er at målrette jobområdet, og at skabe bedre 
sammenhæng til brancherne.  

Hvidevareområdet, som indgik i 2853 Service på hvidevare- og køleau-
tomatik, er taget ud, da det mere naturligt hører til under FKB 2863 
Bygningers el-installationer, idet arbejdet med hvidevarer typisk udføres 
af de installationsvirksomheder, der i øvrigt arbejder med bygningers el-
installationer. 

Samtidig samles jobområdet for køleautomatik og varmepumper i denne 
nye FKB. Der er pt. ikke tilstrækkeligt udbud af certifikatkurser på 
landsplan, hvilket bl.a. bevirker, at mange virksomheder ikke kan opnå 
den lovpligtige autorisation til at arbejde med anlæg med kølemidler, 
herunder varmepumper. Med revisionen af FKB’en ønsker udvalget at 
samle alle kurser i kategori II kølecertificeringen i én FKB og dermed 
sikre, at branchens efterspørgsel efter kølecertifikater kan blive mødt. 

Indhold 
FKB’en er en opdateret udgave af FKB 2853, hvor området for hvideva-
rer er taget ud og varmepumper tilføjet i jobområde og de tilknyttede 
TAK.  
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Samtidig er beskrivelsen af FKB’en generelt opdateret, så den afspejler 
den teknologiske udvikling på køle- og varmepumpeområdet i form af 
nye anlægstyper med integrerede informationsteknologiske systemer til 
overvågning, styring og sikkerhed. Det præciseres endvidere, at dele af 
installationsarbejdet er autorisationsbelagt, og derfor kun udføres af virk-
somheder og medarbejdere med autorisation. 

I beskrivelsen af medarbejdere på arbejdspladsen er elmontører og instal-
lationsmontører fjernet, da det er en faggruppe, der er under udfasning, 
og bliver afløst af faglærte elektrikere og vvs- og energiuddannede.  

Eksisterende TAK’er er videreført, dog med den væsentlige ændring, at 
området for hvidevare er skiftet ud med varmepumper. Derudover er 
kompetenceområderne generelt udvidet med beskrivelser af de love, 
regler og myndighedskrav, der eksisterer på området for installation af 
kølesystemer og varmepumper, herunder den særlige autorisation og 
certificering, som kræves for idriftsættelse af køleanlæg. 

Udvalget ønsker, at FKB’en bliver moder-FKB for de fire uddannelses-
mål, som vedrører kategori II-kølecertifikat samt det ene mål, der vedrø-
rer varmepumpeinstallation.  

Konklusion 
Styrelsen vurderer, at rokeringen af fagområder er velbegrundet, og at 
revision og opdatering af FKB’en er gennemarbejdet. Styrelsen kan der-
med godkende de indholdsmæssige tilretninger og det samlede indhold i 
den nye FKB. 

Koordinering 
Udvalget oplyser, at der er koordineret med alle efteruddannelsesudvalg. 
MI havde et ændringsforslag til beskrivelse af jobområde, som er blevet 
imødekommet. MI har tilkendegivet, at denne justering er tilstrækkelig. 
Koordineringen har ikke givet anledning til yderligere ændringsforslag 
eller bemærkninger fra udvalgene.  

Udbud 
Styrelsen ønsker ikke at ændre i udbudsbilledet lige op til udbudsrunden, 
hvorfor en udbudsgodkendelse foreslås givet til de institutioner, som er 
udbudsgodkendt til FKB’en.  

Udbyder Geografisk dækningsområde 
EUC Sjælland Sjælland 
Den Jyske Haandværkerskole Midt 
Tech College Aalborg Nord 
TEC Hovedstaden 
Herningsholm Midt 
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Syddansk Erhvervsskole Syd 
OBS.  Det er dog kun skoler, der har opnået Miljøstyrelsens/KMO’s godkendelse til 
udbud, der må udbyde kategori II-certifikatkurserne. Ovenstående skoler er alle god-
kendt til at udbyde certifikatkurserne. 

Udvalget oplyser, at det forventes, at udbudsbilledet kan ændre sig ved 
udbudsrunden i 2019, såfremt flere opnår godkendelse af Miljøstyrel-
sen/KMO. 

Udvalget ønsker at videreføre eksisterende minimumsaktivitet på én års-
elev.  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 
Det er styrelsens samlede vurdering, at den ansøgte FKB kan godkendes. 
Ved godkendelse af den nye FKB 2860 bliver eksisterende FKB 2277 
nedlagt. 

Med venlig hilsen 

Malene Vangdrup 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. +45 23 74 26 56 
Malene.Vangdrup@stukuvm.dk 
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Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR-nr.: 29634750

23. november 2018
Sagsnr.:18/15353

Notat til VEU-rådet om ansøgning om godkendelse af 2266 Arbej-
dets organisering ved produktion i industrien 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en ansøgning fra 
efteruddannelsesudvalget for Industriens Fællesudvalg (IF) om godken-
delse af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2266 Arbejdets organise-
ring ved produktion i industrien.  

FKB’en skal erstatte den eksisterende FKB 2752 med samme titel. 

Baggrund   
Nyere analyser af jobområdet peger på, at der er sket en udvikling inden 
for arbejdets organisering i industrien på en række områder. Udviklingen 
har medført, at operatørerne i stadig stigende grad skal varetage arbejds-
opgaver med høje kvalitetskrav og stor kompleksitet. På den baggrund 
efterspørger virksomhederne medarbejdere med kompetencer inden for 
områderne automation, digitalisering, mundtlig og skriftlig dokumentati-
on samt overlevering. Det skyldes blandt andet at IT anvendes i øget 
grad ved overvågnings- og dokumentationsopgaver. Automation og digi-
talisering af virksomhedens produktionsapparat stiller særlige krav til 
operatørernes kompetencer i forhold til overlevering og kommunikation 
ved hjælp af softwareprogrammer og elektroniske hjælpemidler samt til 
samarbejde og produktionsstyring.  

Indhold 
FKB 2266 Arbejdets organisering ved produktion i industrien har gen-
nemgået en omfattende sproglig revision ift. den eksisterende FKB, så 
den afspejler de aktuelle begreber indenfor jobområdet.  
I beskrivelsen af jobområdet er der tilføjet tre nye overordnede kompe-
tenceområder hhv. automation, digitalisering samt mundtlig og skriftlig 
dokumentation og overlevering. Samlet set er der i den reviderende job-
beskrivelse tilføjet følgende emneområder: 

• Sundhed og arbejdsmiljø
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• Automation
• Digitalisering
• Brug af elektroniske hjælpemidler og måleudstyr
• Læsning, skrivning og IT
• Overlevering – skriftlig og mundtlig
• Energi, bæredygtighed, design og genbrug

FKB’en omfatter følgende tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompe-
tencer (TAK) 
• Kvalitetsstyring og miljøstyring
• Produktionsstyring og produktionsudvikling
• Udvikling af produktionsgrupper og team

FKB’ens tre TAK’er er tilsvarende blevet revideret, så de er i overens-
stemmelse med beskrivelsen af jobområdet og de AMU-kurser, der hører 
under de enkelte TAK’er.  

Alle mål i den eksisterende FKB 2572 overføres til den nye FKB 2266, 
og der søges ikke om godkendelse og tilkobling af nye arbejdsmarkeds-
uddannelser eller enkeltfag.  

Koordinering 
IF oplyser, at den nye FKB er koordineret med MI, HAKL,SUS, BAI 
ETIE, KHRU, TUR og EPOS. Koordineringen affødte ingen bemærk-
ninger fra efteruddannelsesudvalgene. 

Udbud 
Styrelsen ønsker ikke at ændre i udbudsbilledet lige op til udbudsrunden, 
hvorfor en udbudsgodkendelse foreslås givet til eksisterende udbydere 
med det forbehold, at de alene må udbyde uddannelser, som de hidtil har 
kunnet udbyde.  

De nuværende udbydere af FKB 2752 Arbejdets organisering ved pro-
duktion i industrien er følgende: 

Udbyder Geografisk dækningsområde 
Erhvervsskolen Nordsjælland Hovedstaden 
Tradium Midt 
NEXT Uddannelse København Hovedstaden 
EUC Nordvestsjælland Sjælland 
Selandia – CEU Sjælland 
AMU-Fyn Syd 
EUC Syd Syd 
AMU-Vest Syd 
EUC Lillebælt Syd 
Learnmark Horsens Midt 
AMU Syd Syd 
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Uddannelsescenter Ringkøbing-
Skjern 

Midt 

EUC Nordvest Nord 
Mercantec Midt 
EUC Nord Nord 
AMU Nordjylland Nord 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 
Det er styrelsens samlede vurdering, at FKB 2266 Arbejdets Organise-
ring kan godkendes. 

Med venlig hilsen 

Melissa Kousgaard 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. +45 33 92 53 39  
Melissa.Kousgaard@stukuvm.dk 
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Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 
Afdelingen for Erhvervsrettet 
Uddannelse og Tilskud 

Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR-nr.: 29634750
23. november 2018
Sagsnr.:18/14516

Notat til VEU-rådet om godkendelse af FKB 2867 Maritime el-
installationer 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har en modtaget ansøgning fra 
Efteruddannelsesudvalget for Tekniske Installationer og Energi (ETIE) 
om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2867 Maritime 
el-installationer.  

Baggrund 
Baggrunden for udviklingen af en ny FKB udspringer af en stor efter-
spørgsel i branchen for at styrke efteruddannelsen af elektrikere til det 
maritime område, som er et nyt jobområde, der er ved at blive etableret i 
Danmark.  

Jobområdet er i hastig vækst, og virksomheder har vanskeligt ved at re-
kruttere faglærte elektrikere med tilstrækkeligt kendskab til de særlige 
forhold, der gælder el-installationer på skibe og offshore platforme, hvil-
ket bl.a. dokumenteres i rapporten ”Det Blå Danmark”.  

Det maritime område har udviklet sig til en selvstændig sektor. På sam-
me måde er maritime el-installationer et klart afgrænset jobområde og 
med udviklingen af en særskilt FKB, kan de særlige vilkår, der gør sig 
gældende for dette jobområde bedre imødekommes.  

Indhold 
Jobområdet omfatter alle maritime og offshore el-installationer. Omdrej-
ningspunktet er udover installation også montering, opbygning, reparati-
on, fejlfinding, kvalitetssikring, programmering og vedligeholdelse af 
forsynings- og produktionsudstyr.   

Området omfatter endvidere nye teknologier, der samlet betegnes som 
industri 4.0, hvor systemerne forbindes og styres uafhængigt af fysisk 
lokalitet, og hvor servicering af installationer kan finde sted online.   
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Jobområdet omfatter tre typer arbejdspladser: virksomheder, der er spe-
cialiseret i at servicere den maritime branche både onshore og offshore, 
værftsindustrien, der producerer skibe og platforme og virksomheder, 
der er specialiseret i at installere og servicere navigations- og bundudstyr. 

I hele jobområdet er der store krav til sikkerhed, kvalitetssikring og viden 
om relevante love, standarder og andre regler og vejledninger, herunder 
maskindirektivet og AT-anvisninger. Der er særlig stort fokus på sikker-
hed, og der arbejdes specifikt ud fra de nationale og klasseselskabernes 
regler for opbygning og sikkerhed. 

Jobområdet varetages overvejende af faglærte elektrikere eller maskinme-
stre. Grundet arbejdets karakter bliver disse medarbejdere hurtigt meget 
specialiserede.  

Til jobområdet indgår der i alt tre tilhørende arbejdsmarkedsrelevante 
kompetencer:  

• Opbygning, installation, montering, indkøring, betjening og kvali-
tetssikring af maritime anlæg.

• Fejlfinding, reparation og kvalitetssikring af maritime el-
installationer og komponenter.

• Montering, idriftsættelse, vedligehold og fejlfinding af maritimt
kommunikations-, navigations- og bundudstyr.

Udvalget oplyser, at der pt. udvikles målbeskrivelser for de to nye ar-
bejdsmarkedsuddannelser, der i første omgang skal tilkobles den nye 
FKB: Skibsinstallationer og El-installationer i off-shore. Kurserne mod-
svarer to valgfri specialefag på EUD niveau.  
Konklusion 
Styrelsen vurderer, at behovet for udviklingen af en ny FKB er velbe-
grundet. Styrelsen vurderer endvidere, at indholdet i den nye FKB er 
gennemarbejdet og kan dermed godkende FKB’en som helhed.  

Koordinering 
Udvalget oplyser, at der er koordineret med alle efteruddannelsesudvalg, 
og at koordineringen ikke har givet anledning til ændringsforslag eller 
bemærkninger fra udvalgene.  

Udbud 
Området for maritime el-installationer er en lille, men specialiseret bran-
che. På nuværende tidspunkt er det kun EUC Nord, der har specialiseret 
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sig i området på EUD, og som derved vil have kompetencen til at løfte 
opgaven i AMU-regi. 

Udvalget indstiller således, at FKB’en udbydes til EUC Nord. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger: 
Det er styrelsens samlede vurdering, at den ansøgte FKB kan godkendes. 

Med venlig hilsen 

Malene Vangdrup 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. +45 23 74 26 56 
Malene.Vangdrup@stukuvm.dk 
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Notat til VEU-rådet om godkendelse af FKB 2868 Personbefor-
dring med metro og letbane og FKB 2869 Klargøring af og tunnel-
kørsel med togmateriel 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget ansøgninger fra 
efteruddannelsesudvalget for Transporterhvervets Uddannelser (TUR), 
om godkendelse af to fælles kompetencebeskrivelser:  

FKB 2868 Personbefordring med metro og letbane, som skal erstatte 
FKB 2291 Personbefordring med letbane, og  

FKB 2869 Klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel, som skal er-
statte FKB 2242 Klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel. 

Baggrund 
Metroområdet er oprindelig medtaget under FKB 2242 Klargøring af 
togmateriel, men siden er letbaneområdet blevet etableret i AMU, og der 
er flere lighedspunkter i driftsform og jobfunktioner mellem metro- og 
letbaneområdet. Dette er også understøttet i, at metro- og letbaneområ-
det også lovgivningsmæssigt er koblet sammen, jf. Bekendtgørelse om 
krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet, 
BEK nr. 576 af 30/05/2017.  

Metroområdet ønskes derfor flyttet til en ny FKB 2868 Personbefor-
dring med metro og letbane. Denne FKB vil kunne rumme uddannelser, 
der er relevante for medarbejdere indenfor både metro- og letbaneområ-
det.  

Indhold 
FKB 2868 Personbefordring med metro og letbane 
I forhold til den nuværende FKB 2291 er beskrivelsen af jobområdet 
blevet væsentligt omskrevet for at omfatte metroområdet. Samtidig er 
beskrivelsen af både metro- og letbaneområdet opdateret, herunder med 
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de fremtidige uddannelsesopgaver i forbindelse med planlagt udvidelse af 
metroen og nye letbaner.  

Udvalget ønsker at tilkoble de samme uddannelsesmål som hører under 
nuværende FKB 2291 Personbefordring med letbane og de tre uddan-
nelsesmål, som vedrører førerløst tog, fra FKB 2242. 

FKB 2869 Klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel 
Overflytningen af metroområdet har ingen konsekvenser for kerneom-
råderne i FKB 2242, hvorfor den nye FKB 2869 har beholdt den hidtidi-
ge titel. Der er primært foretaget en sproglig bearbejdning af beskrivelsen 
af jobområdet og typiske arbejdspladser i den nuværende FKB 2242 for 
at fjerne henvisninger til metroområdet.  

Udvalget ønsker at tilkoble de samme uddannelsesmål, som hører under 
den nuværende FKB 2242, bortset fra de tre uddannelsesmål, som ved-
rører førerløst tog. 

Konklusion  
Styrelsen vurderer, at indholdet i de nye FKB’er er gennemarbejdet, og at 
overflytningen af metroområdet er velbegrundet. Styrelsen kan dermed 
godkendte de indholdsmæssige tilretninger og det samlede indhold i de 
nye FKB’er.  

Koordinering 
Efteruddannelsesudvalget har ikke koordineret med øvrige efteruddan-
nelsesudvalg, da der ikke er andre efteruddannelsesudvalg, der har sam-
menlignelige jobområder. Desuden erstatter de nye FKB’er eksisterende 
FKB’er og omfatter tilsammen samme jobområder. 

Udbud 
Styrelsen ønsker ikke at ændre i udbudsbilledet lige op til udbudsrunden, 
hvorfor en udbudsgodkendelse foreslås givet til eksisterende udbydere 
med forbehold for, at de alene må udbyde uddannelser, som de hidtil har 
kunnet udbyde. For at sikre udbud af uddannelser på metroområdet for-
pligtes kommende udbydere af FKB 2868 Personbefordring med metro 
og letbane (UCPlus og EUC Lillebælt) til at udlægge relevante uddannel-
ser til kommende udbyder af FKB 2869 Klargøring af og tunnelkørsel 
med togmateriel (NEXT Uddannelse København). De vil – som alle 
øvrige udbydere – have mulighed for at ansøge om en fuld udbudsgod-
kendelse ved udbudsrunden. 

FKB 2868 Personbefordring med metro og letbane 
De nuværende udbydere af FKB 2291 Personbefordring med letbane er 
følgende: 
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Udbyder Geografisk dækningsområde 
UCplus Hovedstaden og Sjælland 
EUC Lillebælt Syd, Midt og Nord 

FKB 2869 Klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel 
Den nuværende udbyder af FKB 2242 Klargøring af og tunnelkørsel 
med togmateriel er følgende: 

Udbyder Geografisk dækningsområde 
NEXT Uddannelse København Hele landet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 
Det er styrelsens samlede vurdering, at de to ansøgte FKB’er kan god-
kendes. Ved godkendelse af de to nye FKB’er, vil de nuværende FKB’er, 
samtidig blive nedlagt. 

Med venlig hilsen 

Maja Schiøth Dyrby 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. +45 23 74 36 81 
Maja.Schioth.Dyrby@stukuvm.dk 
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Notat til VEU-rådet om ansøgning fra TUR om godkendelse af 
FKB 2280 Vejgodstransport 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en ansøgning fra 
efteruddannelsesudvalget for Transporterhvervets Uddannelser (TUR) 
om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2280 Vejgods-
transport.  

FKB’en er en sammenlægning af FKB 2224 Vejgodstransport og FKB 
2728 Grundkompetence chauffør gods. 

Baggrund 
De eksisterende FKB’er er overlappende, idet FKB 2728 Grundkompe-
tence chauffør gods indeholder et mindre udvalg af kompetencerne in-
deholdt i FKB 2224 Vejgodstransport. Efteruddannelsesudvalget ønsker 
derfor at samle til én FKB. 

Indhold 
Indholdet er en sammenskrivning af indholdet i de to nuværende 
FKB’er, hvor indholdet i FKB 2728 stort set er indeholdt i FKB 2224. 
Desuden er der ved sammenlægningen foretaget mindre justeringer. 

Udvalget ønsker at videreføre samme uddannelsesmål som under de 
nuværende FKB’er. 

Styrelsen vurderer, at indholdet i FKB 2280 er gennemarbejdet, og at 
sammenlægningen er velbegrundet. Styrelsen kan dermed godkende de 
indholdsmæssige tilretninger og dermed det samlede indhold i den nye 
FKB. 

Koordinering 
Efteruddannelsesudvalget har ikke koordineret med øvrige efteruddan-
nelsesudvalg, da den nye FKB erstatter eksisterende FKB’er og omfatter 
samme jobområde.  
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Udbud 
Styrelsen ønsker ikke at ændre i udbudsbilledet lige op til udbudsrunden, 
hvorfor en udbudsgodkendelse foreslås givet til eksisterende udbydere 
med forbehold for, at de alene må udbyde uddannelser, som de hidtil har 
kunnet udbyde. De vil – som alle øvrige udbydere – have mulighed for at 
ansøge om en fuld udbudsgodkendelse ved udbudsrunden. 

De nuværende udbydere af FKB 2224 Vejgodstransport er følgende: 

Udbyder Geografisk dækningsområde 
AMU Nordjylland Nord 
AMU SYD Syd 
AMU-Fyn Syd 
AMU-Vest Syd 
Campus Bornholm Hovedstaden 
CELF Sjælland 
Erhvervsskolen Nordsjælland Hovedstaden 
EUC Nord Nord 
EUC Nordvest Nord 
EUC Nordvestsjælland Sjælland 
EUC Sjælland Sjælland 
EUC Syd Syd 
Learnmark Horsens Midt 
Mercantec Midt 
TEC Hovedstaden 
Tradium Midt 
Uddannelsescenter Holstebro Midt 
ZBC (Selandia) Sjælland 
AARHUS TECH Midt 

De nuværende udbydere af FKB 2728 Grundkompetence chauffør gods 
er følgende: 

Udbyder Geografisk dækningsområde 
AMU JUUL Sjælland 
AMU Nordjylland Nord 
AMU SYD Syd 
AMU-Fyn Syd 
AMU-Vest Syd 
Campus Bornholm Hovedstaden 
CELF Sjælland 
DEKRA AMU Center Fyn Syd 
DEKRA AMU Center Hovedstaden Hovedstaden 
DEKRA AMU Center Midtjylland Midt 
DEKRA AMU Center Sjælland Hovedstaden 
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DEKRA AMU Center Sydjylland Syd 
Erhvervskøreskolen Sjælland 
Erhvervsskolen Nordsjælland Hovedstaden 
EUC Nord Nord 
EUC Nordvest Nord 
EUC Nordvestsjælland Sjælland 
EUC Sjælland Sjælland 
EUC Syd Syd 
Grøns Transport Uddannelser Nord 
Learnmark Horsens Midt 
Mercantec Midt 
TEC Hovedstaden 
Tradium Midt 
UCplus A/S Hovedstaden 
Uddannelsescenter Holstebro Midt 
ZBC (Selandia) Sjælland 
AARHUS TECH Midt 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 
Det er styrelsens samlede vurdering, at den ansøgte FKB 2280 kan god-
kendes. Ved godkendelse af FKB’en vil FKB 2224 og FKB 2728 blive 
nedlagt. 

Med venlig hilsen 

Maja Schiøth Dyrby 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. +45 23 74 36 81 
Maja.Schioth.Dyrby@stukuvm.dk 
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Notat til VEU-rådet om godkendelse af ny FKB 2283 Langbrugs-
produktion 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en ansøgning fra 
Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelser (MJE) om godkendelse af en ny 
fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2283 Langbrugsproduktion.  

FKBen er en sammenlægning af tre eksisterende FKB’er på MJE’s om-
råde: 2635 Maskiner og teknik i landbruget, 2640 Planteproduktion i 
landbruget og 2641 Husdyrproduktion i landbruget. Jobområdernes ker-
neopgaver er dermed uændret i den nye FKB 

Baggrund 
Årsagen til sammenlægningen er, at målgruppen for de tre eksisterende 
FKB’er er meget overlappende, hvorfor udvalget vurderer, at det er hen-
sigtsmæssigt at sammenlægge dem. Der er desuden stort overlap mellem 
målene i de tre FKB’er, idet flere mål er tilkoblet de samme FKB’er.  

Indholdet i FKB 2283 Landbrugsproduktion 
Jobområderne i de tre eksisterende FKB’er er identiske med jobområ-
derne i den nye FKB.  

Udvalget ønsker at tilkoble samtlige eksisterende arbejdsmarkedsuddan-
nelser i FKB’erne 2635 Maskiner og teknik i landbruget, 2640 Plantepro-
duktion i landbruget og 2641 Husdyrproduktion i landbruget til den nye 
reviderede FKB 2283 Langbrugsproduktion. 

Styrelsen vurderer, at indholdet i den nye FKB 2283 Langbrugsprodukti-
on er gennemarbejdet, og at sammenlægningen giver god mening i relati-
on til udvalgets igangværende uddannelsesgennemgang på AMU-
området. Styrelsen kan dermed godkende det samlede indhold i den nye 
FKB. 
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Koordinering 
Efteruddannelsesudvalget har ikke koordineret med øvrige efteruddan-
nelsesudvalg, da den nye FKB erstatter tre eksisterende FKB’er og om-
fatter samme jobområder.  

Udbud 
Styrelsen ønsker ikke at ændre i udbudsbilledet lige op til udbudsrunden, 
hvorfor en udbudsgodkendelse foreslås givet til eksisterende udbydere 
med forbehold for, at de alene må udbyde uddannelser, som de hidtil har 
kunnet udbyde. De vil – som alle øvrige ansøgere - have mulighed for at 
ansøge om en fuld udbudsgodkendelse ved udbudsrunden. 

Det nuværende udbudsbillede af de tre FKB’er ser således ud: 

2640 Planteproduktion i landbruget 
Udbyder Geografisk dækningsområde 
ZBC Slagelse (Selandia) Hovedstaden, Sjælland 
Dalum Landbrugsskole Syd, Midt 
Kjærgård Landbrugsskole Syd, Midt 
Nordjyllands Landbrugsskole Nord 

2641 Husdyrsproduktion i landbruget 
Udbyder Geografisk dækningsområde 
Roskilde Tekniske Skole Hovedstaden, Sjælland 
Uddannelsescenter Holstebro Midt 
Dalum Landbrugsskole Syd 
Bygholm Landbrugsskole Midt 
Nordjyllands Landbrugsskole Nord 

2635 Maskiner og teknik i landbruget 
Udbyder Geografisk dækningsområde 
ZBC Slagelse (Selandia) Hovedstaden, Sjælland 
AMU Fyn Syd 
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Midt 
Erhvervsskolerne Aars Nord 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 
Det er styrelsens samlede vurdering, at FKB 2283 Landbrugsproduktion 
kan godkendes. Ved godkendelse af FKB 2283 Landbrugsproduktion vil 
FKB’erne 2635 Maskiner og teknik i landbruget, 2640 Planteproduktion i 
landbruget og 2641 Husdyrproduktion i landbruget samtidig blive ned-
lagt. 
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Med venlig hilsen 

Josefine Daugaard 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. +45 33 92 52 88 
Josefine.Daugaard@stukuvm.dk  
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

, 
Møde i VEU-Rådet den 12. december 2018 

Punkt 6: TAMU 

Materiale: • Notat om opdatering af vejledning om mål og ram-
mer for kompetenceudvikling på Træningsskolens
Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)

• Vejledning om mål og rammer for kompetenceud-
vikling på Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddan-
nelser – TAMU

• Eksempel på TAMU - Udddannelsesbevis

Bemærkninger: I henhold til AMU-lovens § 26 stk.3 fastsætter Under-
visningsministeren efter indstilling fra Rådet for Vok-
sen- og Efteruddannelse nærmere regler om mål, ram-
mer, indhold, opbygning, beskrivelsesform, bevis og 
erhvervspraktik mv. for uddannelsesplaner på Trænings-
skolens arbejdsmarkedsuddannelser. 

Reglerne er fastsat i TAMU-bekendtgørelsen og rammer 
og beskrivelsesform mv. er nærmere udfoldet i den til-
hørende vejledning. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet anmoder på den 
baggrund om rådets indstilling til en ændring af Vejled-
ning om mål og rammer for kompetenceudvikling på 
Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser -  
TAMU. Vedlagt er notat, hvori de mest væsentlige æn-
dringer beskrives samt udkast til ændret vejledning. 

Ændringsforslagene fører ikke til ændringer i TAMU-
bekendtgørelsen. 

Peter Kastholm, direktør for TAMU, vil indlede punktet 
med et oplæg om TAMU på 10 minutter. 

Behandling: Til rådets drøftelse, bearbejdelse og godkendelse. 
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Opdatering af vejledning om mål og rammer for kompetenceud-
vikling på Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) 

Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) 
Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) er et landsdæk-
kende uddannelsestilbud, som henvender sig til personer fra 18 til 30 år, 
som på baggrund af særlige personlige forhold har behov for et mere 
individuelt tilrettelagt forløb, hvor der også er fokus på personlige og 
sociale kompetencer. TAMU giver med afsæt i konsekvenspædagogikken 
deltagerne erhvervsrettede kompetencer under arbejdspladslignende for-
hold.  

Der er seks TAMU-centre fordel over hele landet, og alle modtager både 
dag- og kostelever. TAMU udbyder uddannelser indenfor følgende bran-
cher: Bygningsservice, køkken og kantine, metalindustri, naturpleje, ren-
gøring, transport og træindustri. 

Opdatering af vejledning til TAMU-bekendtgørelse 
Baggrunden for opdateringen er, at uddannelsesbeskrivelsen bør opdate-
res, så den afspejler ændringerne i AMU fx i forhold til prøver. Samtidig 
ønskes en tydeliggørelse af relationen til AMU – både i beskrivelsen og i 
praksis.  

Ændringerne består dels af indholdsmæssige ændringer, dels af mindre 
opdateringer vedr. ændringer i TAMUs organisering mm. De mest væ-
sentlige ændringer er nævnt nedenfor.  

De foreslåede ændringer medfører ikke behov for ændring af TAMU-
bekendtgørelsen. 

Tættere relation til AMU 
Formålet med at gøre relationen til AMU tættere er, at overførbarheden 
til arbejdsmarkedet bliver tydeligere, og samtidig har deltageren lettere 
ved at opnå AMU-bevis gennem IKV, hvis dette ønskes.  
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TAMU har for at opnå dette indledt et tættere samarbejde med efterud-
dannelsesudvalgene, som blandt andet har ført til, at uddannelsesforlø-
bene er sammensat med inspiration fra AMU-kurser. Deltagerne kan 
dermed beskæftige sig med eller gennemføre indhold fra AMU-kurser 
med angivelse af AMU-kursets nummer og titel.  

Prøver i TAMU 
Med kravet om prøver på AMU er der ønske om, at der også indføres 
prøver på TAMU, da det er hensigten, at flest muligt gennemfører på 
AMU-lignende vilkår. Det fremgår derfor af vejledningen, at kurserne 
afsluttes med prøve, hvis TAMU undervejs i forløbet vurderer, at delta-
geren har de nødvendige forudsætninger for at kunne afslutte kurset med 
udgangspunkt i den tilknyttede AMU-prøve.  

I de tilfælde hvor det bliver vurderet, at det ikke vil være muligt for del-
tageren at gennemføre prøven, baseres beståelsen på baggrund af en 
individuel vurdering af opnåede faglige kompetencer. Beståelse af det 
samlede TAMU-forløb vil stadig ske på baggrund af en samlet, individuel 
vurdering af, hvorvidt deltageren har opnået de nødvendige faglige kvali-
fikationer. 

TAMU-bevis 
TAMU-beviset er også blevet ændret, så relationen til AMU tydeliggøres. 
Hvis deltageren består uddannelsesforløbet, vil de få udleveret et 
TAMU-bevis. Det vil på beviset tydeligt fremgå, at deltageren har be-
skæftiget sig med eller gennemført indholdet fra AMU-kurser, som opli-
stes på beviset. Hvis deltageren har bestået de enkelte kurser med den 
tilknyttede AMU-prøve, vil dette fremgå direkte af beviset. 

Øvrige mindre opdateringer 
Siden seneste opdatering af vejledningen er der sket organisatoriske æn-
dringer i TAMU, som dog ikke har haft betydning for indholdet i ud-
dannelsen. 
De mest gennemgående ændringer er: 

• Forstander er blevet udskiftet med Direktør.
• Forstandersekretariatet udskiftet med Sekretariatet.
• Rettelse så det fremgår, at alle seks TAMU-centre nu er organiseret

med kostskoleafdelinger.
• Opdatering af de tværgående kurser så er tidssvarende i både ind-

hold og formål.

Indstilling til VEU-rådet 
STUK vurderer, at ændringerne er en hensigtsmæssig opdatering af vej-
ledningen om TAMU, som ligger inden for bekendtgørelsens rammer.  
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Vejledning om mål og rammer for kompetenceudvikling på 
Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser -  

TAMU  
   

I. Indledning  

Dette er en vejledning til bekendtgørelse nr. 1133 af 15. december 2003 om Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser. 
Bekendtgørelsen har hjemmel i lov nr. 446 af 10. juni 2004.  

II. TAMU’s grundlag  

1. Udgangspunktet  

Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser – TAMU er landsdækkende uddannelse, der giver erhvervsrettede kompetencer. 
Uddannelserne gennemføres under lov om arbejdsmarkedsuddannelser og ud fra de rammer og vilkår, der er fastlagt af 
Undervisningsministeriet. Det er i lovgrundlaget forudsat, at det er en særlig tilrettelagt uddannelse, som gennemføres på 
grundlag af en konsekvenspædagogisk holdning og metode og under arbejdspladslignende vilkår. TAMU henvender sig til de 
personer fra 18 til 30 år, der har brug for en uddannelse for at kunne opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er tale 
om personer, som på grund af særlige forhold har behov for en tættere personlig og social opfølgning for at kunne opnå 
kompetencer, som er brugbare i en jobmæssig sammenhæng.  

For TAMU er den erhvervsfaglige del af uddannelsen forankret i arbejdsmarkedsuddannelserne – AMU. TAMU’s uddannelser er 
bygget op omkring AMU-kurser med udgangspunkt i de fælles kompetencebeskrivelser, som karakteriserer et givent 
brancheområde. Det er AMU-lignende uddannelser, som skal styrke elevens relation til arbejdsmarkedet. TAMU’s 
uddannelsesudbud er sammensat, og justeres, i tæt dialog med efteruddannelsesudvalgene og Styrelsen for Arbejde og 
Rekruttering (STAR). Dette samarbejde skal sikre, at udbudte uddannelser og deres sammensætning afspejler det aktuelle 
samfundsbehov, så TAMU-eleverne derved har bedre jobmuligheder efter endt uddannelse. 

   

Regelgrundlaget for tilrettelæggelse og gennemførelse af aktiviteter i TAMU fremgår dels af kapitel 7 i lov om 
arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og dels af en bekendtgørelse om Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser. De konkrete 
mål, kompetenceniveauer og indholdet i uddannelserne fastlægges i en uddannelsesplan.  

   

TAMU er organiseret som en institution med 6 afdelinger, der geografisk er fordelt på en sådan måde, at det er et 
landsdækkende uddannelsestilbud. Der er løbende til- og afgang til uddannelserne, og der kan således finde optagelser sted 
hver dag året rundt efter henvisning fra f.eks. de sociale myndigheder, Kriminalforsorgen, andre institutioner og skoler mv. 
TAMU-centrene er organiseret med en kostskoleafdeling, og der er mulighed for at gennemføre en uddannelse på et TAMU-
Center, som ligger i en anden region, end hvor eleven aktuelt har bopæl. Den enkelte kan enten optages som døgnelev eller 
som dagelev alt efter sociale og boligmæssige forhold.  

   

Uddannelserne er trinvist opbygget og individuelt tilrettelagt som et samlet forløb, der kan gennemføres på 30 uger med 
mulighed for 4 ugers udslusning efter endt uddannelse. Strukturen er tilrettelagt gennem tre integrerede faser:  

   

− En individuel indslusning og kompetenceafklaring, der normalt har en varighed på 4 uger. 
− Et brancheorienteret uddannelsesforløb, der normalt har en varighed af 26 uger, inklusiv en 6 ugers prøveperiode 

inden for brancheområdet.  
− En udslusningsaktivitet til arbejde eller videre uddannelse på maksimalt 4 uger efter gennemført forløb.  
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Den vejledende maksimale varighed er på 37 timer fordelt på ugens 7 dage. Hele fraværsdage tillægges uddannelsestiden. 
Varigheden kan afkortes af den overordnede ledelse i TAMU på grundlag af en vurdering af den enkeltes forudsætninger, og 
under hensyn til om de uddannelsesmæssige mål nås på trods af afkortningen. Efter endt uddannelse udsteder TAMU et 
uddannelsesbevis. Beviset beskriver de opnåede kvalifikationer, som giver en selvstændig erhvervskompetence. Beviset kan 
efterfølgende bruges til enten at opnå direkte beskæftigelse, et AMU-bevis gennem IKV eller merit til erhvervsuddannelser efter 
erhvervsuddannelsesloven. En sådan merit fastlægges i en konkret aftale mellem det TAMU-Center, hvor uddannelsen er 
gennemført og den uddannelsesinstitution, hvor den videre uddannelse efterfølgende skal gennemføres.  

Under uddannelsesforløbet opnås elevstøtte for at sikre den enkeltes forsørgelsesgrundlag. For en dagelev svarer den til højeste 
ugentlige dagpengebeløb, inklusiv en arbejdsbonus på 15 procent af beløbet. En døgnelev opnår en elevstøtte svarende til 80 
procent af højeste ugentlige dagpengebeløb, hvoraf 15 procent ligeledes er en arbejdsbonus. For døgnelever trækkes betaling 
for kost og logi fra elevstøtten svarende til den skattemæssige værdi for fri kost og logi, og for dagelever fratrækkes der et 
beløb for kost, ligeledes svarende til den skattemæssige værdi af kost.  

Arbejdsbonussen på 15 procent opnås ved et fuldt fremmøde på 37 timer pr. uge. Ved fravær på grund af sygdom reduceres 
elevstøtten yderligere med 20 procent pr. fraværsdag. Ved udeblivelse eller ved for sent fremmøde sker ligeledes træk i 
elevstøtten svarende til fraværstimerne.  

Som grundlag for udbetaling af elevstøtten udarbejdes der hver dag timesedler som dokumenterer den enkeltes 
tilstedeværelse, herunder fravær i form af sygdom, bortvisning, afspadsering og fridage m.v.  

2. Organiseringen  

TAMU er som en landsdækkende arbejdsmarkedsuddannelse under overordnet og daglig ledelse af direktøren, der overfor 
bestyrelsen og Undervisningsministeriet har ansvaret for fastholdelse af målgruppen, den pædagogiske og uddannelsesmæssige 
tilrettelæggelse og overholdelse af bevillingsrammerne på finansloven. TAMU er omfattet af lov om institutioner for 
erhvervsrettet uddannelse.  

Den ledelsesmæssige indsats er organiseret gennem et Sekretariat, som har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af 
driften på TAMU-centrene, mens afdelingsledelsen på TAMU-centrene har ansvaret for den konkrete gennemførelse af 
uddannelserne ud fra indhold, mål og rammer, som fastlægges i en dialog med Sekretariatet. Herunder har Sekretariatet 
ansvaret for 1) koordineringen af elevoptagelserne på TAMU-centrene, 2) fastholdelsen af en høj grad af en fælles forståelse, 
hvad angår indhold og kvalitet i forbindelse med uddannelsernes gennemførelse, 3) fastholdelse af, at eleverne inden for de 
samme uddannelser opnår sammenlignelige kompetencer. Endvidere har Sekretariatet ansvaret for at understøtte den 
pædagogiske udvikling, at forestå den pædagogiske efteruddannelse, personaleopfølgningen, for fremskaffelse af arbejds- og 
produktionsopgaver, salg af produkter og tilrettelæggelsen af økonomistyringen og de centrale regnskabsaktiviteter.  

Opbygningen med lokale afdelinger og central styring skal sikre et dynamisk udviklingsmiljø, og en pædagogisk og 
ledelsesmæssig tyngde som grundlag for kompetenceudviklingen og den faglige bæredygtighed, der er forudsætningen for 
udviklingen af elevernes kompetencer.  

Gennem den enstrengede institutionsstruktur skabes mulighed for at TAMU opnår en pædagogisk, uddannelsesmæssig og 
økonomisk bæredygtighed. Samtidig skaber den geografiske spredning af TAMU-centrene mulighed for en lokal forankring i 
forhold til optagelse af personer, lokalt og regionalt samarbejde med andre institutioner og uddannelsesenheder, samt med de 
faglige organisationer og virksomheder.  
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3. Målgruppen  

Med udgangspunkt i loven om arbejdsmarkedsuddannelser er TAMU en joborienteret og praktisk tilrettelagt uddannelse, som 
henvender sig til de unge, der er uden reel tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er personer der har andre problemer end 
ledighed, og hvis personlige og sociale udvikling stiller krav om en målrettet pædagogisk uddannelsesmæssig indsats for at 
opnå den kompetence, der er forudsætningen for en fast tilknytning til arbejdsmarkedet:  

− Det er unge danskere og unge med anden etnisk baggrund, der som følge af sociale og personlige forhold ikke har
opnået uddannelse eller er kommet i arbejde.

− Det er unge der har ønsker om at gennemføre en joborienteret uddannelse og efterfølgende opnå vedvarende
tilknytning til arbejdsmarkedet.

− Det er unge der har vanskeligt ved at indgå i det sociale samspil, som er forudsætningen for at gennemføre en
uddannelse og efterfølgende at opnå et job.

− Det er unge der kræver en tæt personlig og social opfølgning for at kunne opnå de kompetencer, der stilles krav om
på arbejdsmarkedet.

TAMU henvender sig til unge, hvis udvikling er præget af en flydende social tilstand og en svag skolebaggrund, som har 
vanskeliggjort deres muligheder for at opnå en erhvervsrettet uddannelse eller et job. Tilværelsen har i modsætning hertil for 
manges vedkommende været præget af lovovertrædelser og forskellige former for misbrug.  

Forudsætningen for optagelsen i TAMU er, at de har vilje til at opnå en uddannelse, som kan medvirke til at ændre på 
udviklingen, og skabe grundlag for at de kan opnå et job eller en videre erhvervsrettet uddannelse.  

Det er TAMU, som afgør om en person kan optages, mens det er kommunernes social- og arbejdsmarkedsforvaltninger, andre 
institutioner under det sociale og uddannelsesmæssige område og Kriminalforsorgen, som har retten til at henvise personer ud 
fra kravet om, at de tilhører målgruppen. Det kan også være enkeltpersoner, som selv retter henvendelse for at komme i gang 
med et uddannelsesforløb. Ved en optagelse sørger TAMU for, at de respektive myndigheder får meddelelse herom af hensyn til 
det videre samarbejde. Eleven fastholder sin tilknytning til den henvisende kommune og kan ikke flytte folkeregisteradresse til 
TAMU’s kostskoler.  

Principielt kan alle danskere og personer med anden etnisk baggrund optages som elever, hvis de opfylder kriteriet om, at de 
på grund af personlige og sociale tilpasningsproblemer umiddelbart hverken kan opnå arbejde eller en erhvervsrettet 
uddannelse. Spørgsmålet om, hvorvidt de har forudsætninger for at kunne gennemføre et TAMU-forløb, vil som hovedregel 
blive afgjort i den kompetenceafklarende del inden for de første fire uger efter optagelsen.  

4. Målsætningen  

Den grundlæggende målsætning for TAMU er at understøtte den enkelte i at få udviklet de arbejdsmæssige og sociale 
kompetencer, som er forudsætningen for enten at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller at kunne gennemføre en 
erhvervsrettet uddannelse. Det er endvidere en målsætning at sikre en tydelig arbejdsmarkedsprofil gennem fastholdelsen af en 
arbejdspladslignende pædagogisk kultur. Den skal gøre det muligt for den enkelte at opnå arbejdspladslignende kompetencer 
gennem udførelse af praktisk arbejde og opgaveløsning i form af produktion, hvis grundlag er afsætning af varer eller 
tjenesteydelser ud fra markedsbetingede forudsætninger.  

TAMU’s faglige forankring i AMU skal sikre, at eleverne opnår specifikke arbejdsmarkedsrettede kompetencer. Målsætning er, at 
elev under uddannelsen beskæftiger sig med eller gennemfører indhold fra gældende AMU-kurser således, at relationen til 
arbejdsmarkedet tydeliggøres og efterfølgende kan bruges til videre uddannelse eller beskæftigelse. 
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Som følge af de unges ofte langvarige tilknytning til de sociale systemer, herunder behandlingssystemerne, er det et vigtigt 
element i TAMU’s målsætning, at vægten i indsatsen skal lægges på uddannelse frem for behandling. Den sociale behandling er 
ikke et mål for TAMU. Målet er at få skabt forudsætninger for en sammenkædning mellem udviklingen af de teknisk faglige og 
arbejdsmæssige kvalifikationer og udviklingen af en social handlingskompetence.  

I den interne målsætning indgår fastholdelse af en pædagogisk ledelse og arbejdsmetode, der tager udgangspunkt i de 
individuelle personlige og sociale problemer, som kendetegner den enkelte, uden at det forrykker TAMU’s arbejdsmarkedsprofil. 
Det er endvidere målsætningen at fastholde, at det er fremtiden og fremtidsmulighederne for den enkelte, der er det vigtigste 
omdrejningspunkt i indsatsen. Det er tillige indarbejdet i målsætningen, at der skal arbejdes ud fra konkrete individuelle 
handleplaner. Disse skal have udgangspunkt i de nære fremtidsmål i forhold til den enkelte elevs videre udvikling efter TAMU, 
hvad enten der er tale om beskæftigelse eller videre uddannelse.  

Målsætningen er dels en følge af, at TAMU er en individuel tilrettelagt uddannelse og dels af, at eleverne har forskellige 
forudsætninger. Uddannelsesgruppernes indsats bygger på, at der er stor variation i forhold til, hvor udviklingspotentialet hos 
den enkelte ligger. Den individuelle tilrettelæggelse af udviklingen af kvalifikationer og opnåelse af kompetence er også en 
naturlig følge af den løbende til- og afgang, der er i TAMU inden for den enkelte uddannelsesgruppe.  

Både TAMU’s målgruppe og de sociale problemer, som den er udtryk for og TAMU’s særlige uddannelsesform og den 
landsdækkende karakter gør den pædagogiske holdning til et vigtigt element i målsætningen og dens konkrete gennemførelse. 

Den pædagogiske holdning og metoderne tager udgangspunkt i job- og uddannelsesmæssige muligheder inden for de enkelte 
brancheområder, samt elevens mål og konkrete vilje og interesse i at medvirke til at nå de fastlagte mål.  

5. Pædagogikken  

For at sikre kvaliteten og ensartetheden i forhold til udviklingen af den personlige og sociale kompetence bliver 
uddannelsesaktiviteterne i TAMU gennemført på grundlag af en fælles pædagogisk holdning. Den konsekvenspædagogiske 
metode danner, sammen med de branchespecifikke mål og den enkelte elevs kapacitet, grundlaget for uddannelsernes 
tilrettelæggelse og gennemførelse.  

I den pædagogiske ledelse af TAMU-centrene er der konstant fokus på de holdninger, værdier og rammer, der danner 
udgangspunktet for, at den enkelte har mulighed for at lære at indgå i de sociale sammenhænge, som en arbejdsplads er 
udtryk for. Herunder at eleven påtager sig ansvaret for sin egen indsats i samarbejde med andre, under ledelse af faglærerne, 
og samtidig lærer at udøve et personligt skøn over, hvad der er rigtigt at gøre både i en social og i en faglig sammenhæng. 
Uddannelserne gennemføres ud fra den holdning og forståelse, at alle handlinger er forbundet med konsekvenser eller har 
følgevirkninger for den enkelte selv og for andre.  

Den konsekvenspædagogiske holdning kommer i særlig grad til udtryk i TAMU gennem en praktisk pædagogisk virkelighed, 
hvor der lægges vægt på, at den enkelte elevs sociale væremåde er en følge af den sociale forståelse og indsigt, som den 
enkelte har opnået under uddannelsesforløbet. Det er også den, som har en indflydelse på, om den enkelte dels opnår et job 
efter endt uddannelse og dels efterfølgende kan fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gør, at der i TAMU lægges 
den samme professionelle vægt på at skabe pædagogiske rammer, der kan udvikle den enkeltes sociale væremåde, som på at 
sikre opnåelsen af teknisk faglige kvalifikationer.  
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Gennem uddannelsesforløbet skal den enkelte lære at handle selvstændigt, og samtidig tage ansvaret for sine handlinger ved at 
påtage sig konsekvensen af dem, og herved opnå en høj grad af selvhjulpenhed.  

   

For at styrke den enkeltes personlige udvikling bygger TAMU i høj grad på holdninger ud fra den opfattelse, at enhver i 
udgangspunktet er ansvarlig for sine egne handlinger, og de konsekvenser som er en følge af dem. Der er kun et minimum af 
regler i TAMU, og alle elever kender reglerne og er klar over de konsekvenser, der er forbundet med at handle i strid med dem. 
Det gælder i forhold til at møde for sent eller udeblive, hvor den direkte konsekvens er tabt elevstøtte, men det gælder også i 
forhold til grundlæggende handlinger som kriminalitet, misbrug og udøvelse af vold, som har en bortvisning, i form af en 
kortvarig karantæne til følge. Det er konsekvenser, som den enkelte kender på forhånd, og derfor også vælger samtidig med 
valg af handling. Målet er at stille krav til den enkelte, og herunder at få fastholdt, at den enkelte er ansvarlig for de handlinger, 
der bliver udført og derfor også for konsekvenserne.  

   

Den afgørende pædagogiske vægt lægges på, at den enkelte gennem konkrete processer skal opnå faglige og arbejdsmæssige 
kvalifikationer og samtidig en social handlingskompetence. Det pædagogiske mål for den konsekvenspædagogiske ledelse og 
vejledning er at styrke muligheden for den enkeltes personlige og sociale udvikling.  

6. Kompetencen  

Det er målet, at eleverne efter afslutningen af uddannelsen inden for brancheområdet har opnået kvalifikationer til at kunne 
indgå i et ordinært beskæftigelsesforhold, og de nødvendige kompetencer til at kunne fastholde jobbet. En del af eleverne 
opnår endvidere en læringskompetence, som vil gøre det muligt for dem at fortsætte i en erhvervsrettet uddannelse, enten i 
form af en grundlæggende erhvervsrettet uddannelse, eller f.eks. en voksenerhvervsuddannelse mv. 

   

Under uddannelsesforløbet skal eleverne opnå kvalifikationer t il;  

− at kunne leve op til kravet om en arbejdsmæssig fleksibilitet i overensstemmelse med, hvad der bliver stillet på en 
almindelig arbejdsplads i form af at påtage sig vekslende arbejdsopgaver,  

− at have en viden om og erfaring med udførelse af de grundlæggende arbejdsopgaver inden for det brancheområde, 
hvor de har gennemført en arbejdsmarkedsuddannelse,  

− at kunne tilrettelægge deres egen arbejdsindsats og kunne udvise en høj grad af selvstændighed i den konkrete 
arbejdsudførelse,  

− at have en viden om og en konkret erfaring i at sikre kvaliteten under udførelsen af arbejdsopgaverne.  

   

Kvalifikationerne opnås dels gennem udførelse af praktisk arbejde under arbejdspladslignende forhold, og dels gennem 
teoretisk undervisning. Der lægges på det tekniske og faglige plan i TAMU mere vægt på opnåelse af en bred viden og praktisk 
erfaring inden for det enkelte brancheområde, end på den specielle og dybtgående viden. Det har dels sammenhæng med den 
tidsmæssige ramme for et TAMU-forløb, og dels med målgruppens forudsætninger.  

 

   

Under uddannelsesforløbet skal eleverne have udvik let personlige og sociale kompetencer, som gør det muligt 
for dem efterfølgende;  

   

− at kunne overholde aftaler om mødetider og udvise en høj fremmødefrekvens,  
− at kunne indgå i et socialt fællesskab og fremvise lydhørhed over for dem, de arbejder under eller sammen med,  
− at kunne se sig selv i relation til andre og kunne udvise respekt for andre,  
− at kunne tage ansvar for egne handlinger og for de konsekvenser, der er en følge af dem.  
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Det er forståelsen for disse krav der medvirker til, at eleverne i et TAMU-forløb opnår kompetencer, der er så konkrete og 
handlingsrettede, at de er brugbare på arbejdsmarkedet. 

7. Kvalitetssikringen  

Kvalitetssikringen i TAMU fremkommer dels gennem den struktur, hvori eleverne udfører praktisk arbejde og opgaveløsning i 
form af produktion af varer og tjenesteydelser til det ordinære marked, og dels som følge af at den pædagogiske ledelse på 
TAMU-centrene gennemføres ud fra en fastlagt og afgrænset pædagogisk holdning. Samtidig sikres kvaliteten ved, at TAMU-
centrene er forpligtet til at synliggøre den pædagogiske, driftsmæssige, uddannelsesmæssige og økonomiske indsats gennem 
fastlæggelse af strategi- og indsatsplaner som ledelsesværktøj for det enkelte TAMU-Center og TAMU som helhed. Disse planer 
følges løbende op gennem registreringer og analyser.  

For den teknisk faglig del af uddannelserne fastholdes kvaliteten primært gennem de kunderelationer, der er mellem de 
forskellige brancheområder i TAMU og de eksterne kunder, som aftager varer eller ydelser fra TAMU på markedsmæssige vilkår. 
Samspillet forudsætter overholdelse af priser, leveringstider og kvalitet i lighed med de vilkår, der er på markedet. Samarbejdet 
mellem TAMU og ordinære virksomheder er tillige med til at sikre, at uddannelserne er konkrete og virksomhedslignende. 
Endvidere kvalitetssikres uddannelser og brancher løbende, og i tæt dialog med efteruddannelsesudvalgene og Styrelsen for 
Arbejde og Rekruttering (STAR), således, at de både afspejler indholdet i aktuelle AMU-kurser og reelle behov på 
arbejdsmarkedet. 

Den pædagogiske og uddannelsesmæssige indsats skaber grundlaget for kvalitetssikring gennem den dokumentation af 
aktiviteterne på TAMU-centrene, som løbende indmeldes i TAMU’s registreringssystem. Kvalitetsovervågningen gennemføres ud 
fra følgende parametre;  

− at der i forhold til fastlagte mål er et tilstrækkeligt antal elever på det enkelte TAMU-Center og i den enkelte
uddannelsesgruppe,

− at den enkelte uddannelsesgruppe har arbejdsaktiviteter, som har sammenhæng med de kompetencer, som eleverne
skal opnå,

− at der i den enkelte uddannelsesgruppe er en høj fastholdelsesgrad af de elever, som har påbegyndt uddannelsen,
− at der er en høj udslusningseffekt til ordinært arbejde eller videre uddannelse efter et gennemført forløb i TAMU.

Kvaliteten i forhold til elevindsatsen måles primært på fastholdelsesgraden og på udslusningseffekten. Fastholdelsesgraden er 
en indikator for, om den pædagogiske indsats er af en sådan karakter, at den enkelte oplever tilbud, indhold og arbejdsform så 
relevant, at uddannelsen bliver færdiggjort, mens udslusningseffekten viser om TAMU når de opstillede mål. Sekretariatet følger 
løbende op på disse resultater og iværksætter på baggrund af analyserne initiativer, som kan styrke udviklingen.  

Endelig sikres kvaliteten også af såvel eksterne evalueringer som gennem interne undersøgelser og evalueringer. De eksterne 
evalueringer gennemføres med jævne mellemrum af et evalueringsinstitut, mens de interne undersøgelser gennemføres i form 
af spørgeskemaundersøgelser og interviews med udvalgte elever på de respektive TAMU-centre.  

Sideløbende hermed gennemfører eleverne på samtlige TAMU-centre en selvevaluering af effekten af forløbet efter gennemført 
uddannelse. Dette sker på grundlag af en personlig udfyldelse af et spørgeskema, der er udarbejdet af Sekretariatet. 
Evalueringsresultaterne vil løbende blive fulgt op af det enkelte TAMU-Center og af Sekretariatet, og samtidig vil resultaterne af 
evalueringerne være tilgængelige på TAMU’s hjemmeside. 
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Til sikring af fastholdelse af TAMU’s værdier, fastholdelsen af kvaliteten i uddannelserne og åbenheden overfor målgruppen 
bygger ledelsen i TAMU på at sikre en professionel uenigskultur præget af pædagogisk refleksion, der bygger på en høj grad af 
datadrevet ledelse, der fastholdes og reguleres gennem fem pejlemærker: 

− TAMU er en praktisk uddannelse, som udvikler sig i overensstemmelse med arbejdsmarkedets vilkår.
− I TAMU møder vi hinanden med forventningen om, at alle kan forandre sig.
− I TAMU respekterer og lytter vi til hinanden som ligeværdige mennesker.
− I TAMU træffes beslutninger altid med elevens læringsmuligheder i centrum.
− TAMU har en stærk evalueringskultur baseret på data og erfaringer fra praksis.

III. TAMU’s opbygning  
1. Jobprofil  

De enkelte uddannelsesretninger i TAMU bygger på en beskrivelse af det jobområde, som de er målrettet i forhold til, og 
samtidig indeholder de en beskrivelse af de kompetencer, der er relevante inden for jobområdet. Hertil er knyttet en fælles 
beskrivelse for alle uddannelsesretninger af den sociale handlingskompetence, der skal fremmes og styrkes under 
uddannelsesforløbet. Foruden den generelle jobprofil inden for den enkelte uddannelsesretning bygger opkvalificeringen 
endvidere på de individuelle jobmål, som den enkelte elev har fastsat eller fastsætter i samarbejde med TAMU-centret.  

De enkelte uddannelser gennemføres i uddannelsesgrupper, der er organiseret ud fra en virksomhedsforståelse og på grundlag 
af en virksomhedsprofil, der beskriver den produktion og arbejdsproces, som arbejdet inden for området består af. Endvidere 
indgår der i den enkelte virksomhedsprofil en delbeskrivelse af de krav, forventninger og typiske kompetencer, som den enkelte 
skal tilegne sig inden for området.  

Den uddannelsesmæssige kvalifikation opnås i tilknytning til udførelse af konkrete arbejdsopgaver, som er typiske inden for 
brancheområdet og dels den fagteoretiske viden, som er forudsætningen for arbejdets gennemførelse. Gennem undervisningen 
inden for den enkelte uddannelsesgruppe opnås en viden om og en indsigt i fagtekniske forhold, som ikke opnås i praksis. 
Herunder benyttes undervisningen til at få formidlet en forståelse for de kvalifikationskrav, som gør sig gældende inden for 
brancheområdet.  

Samtidig opnås der en konkret opøvelse i at arbejde i en virksomhedskultur, som bygger på ledelse, samarbejde med andre, 
kvalitet i arbejdets udførelse og opnåelse af resultater.  

Virksomhedskulturen fremmes i praksis ved, at eleverne som grundlag for uddannelsernes gennemførelse ansættes inden for 
det respektive driftsområde. Ansættelsen finder sted på grundlag af de krav, som vil blive stillet i et ordinært 
ansættelsesforhold, og ud fra forventninger om, at eleven er indstillet på at indgå i det arbejdsfællesskab, som er karakteristisk 
for området. En uddannelsesgruppe inden for et driftsområde er tilrettelagt med 2 faglærere, som har ledelsen og 
undervisningspligten inden for området ud fra en tidsnorm på i alt 37 timer pr. uge og med maksimalt 18 elever og minimalt 12. 
Enkelte uddannelsesgrupper er baseret på 1 faglærer og maksimalt 9 elever og minimalt 6.  

Konkret fremmes jobprofilen ved at indsatsen gennemføres på grundlag af;  

− at hver uddannelsesgruppe har en virksomhedsprofil med beskrivelse af de produkter og ydelser, som områdets
indsats er baseret på,
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− at arbejds- og samarbejdskulturen inden for den enkelte uddannelsesgruppe kan sammenlignes med typiske
arbejdspladser inden for brancheområdet,

− at opgaverne i form af produktion af varer og tjenesteydelser er relevante set i relation til brancheområdet og i forhold
til opnåelse af en relevant faglig og arbejdsmæssig kompetence,

− at der gennemføres en ugentlig tilrettelæggelse i den enkelte uddannelsesgruppe, som gør formål og mål med
indsatsen synlig og operationel for eleverne.

Gennem tilrettelæggelsen og indgåelse af kundeaftaler i forhold til produktionen eller udførelsen af tjenesteydelser sikres 
udviklingen af de brede kvalifikationer inden for den respektive uddannelsesgruppe. Sideløbende opnås den sociale 
handlingskompetence ved at eleverne er organiseret i arbejdsgrupper, der bindes sammen gennem det samarbejde, som er 
forudsætningen for løsningen af de kunderelaterede opgaver. Hertil kommer, at der stilles betingelser, krav og forventninger 
om fremmødestabilitet, personlig indsats og kvalitet i løsningen af opgaverne, som er forudsætningen for 
”ansættelsesforholdet” inden for uddannelsesområdet.  

2. Uddannelsesstruktur  

TAMU’s struktur er tilrettelagt som et sammenhængende forløb på i alt maksimalt 34 uger, inklusiv 4 ugers 
kompetenceafklaring og med mulighed for 4 ugers udslusning. Uddannelsen styres henholdsvis ud fra de mål og rammer, som 
ligger til grund for forløbet inden for de forskellige brancheområder, og på tid. Forudsætningen for at have gennemført et 
uddannelsesforløb er, at det er dokumenteret, at vedkommende har deltaget i undervisningen i TAMU hver dag i 30 uger og 
endvidere har gennemført de tværgående kurser, der er lagt ind i de respektive uddannelser. Dokumentationen herfor opnås 
gennem den uddannelsesbog, som den enkelte får udleveret når uddannelsen indledes. Den ansvarlige faglærer inden for 
uddannelsesområdet har pligt til at kvittere i uddannelsesbogen hver dag, herunder at notere fraværsdage. Fraværsdage 
tillægges uddannelsestiden.  

Eleverne har mulighed for kortvarige stop i uddannelsesforløbet uden de mister den kompetence, som de hidtil har opnået. 
Uddannelsen forlænges alene med den tid, som de har været ude af uddannelsen. For at opretholde den hidtil opnåede 
kompetence kan de maksimalt være fraværende fra uddannelsesområdet i 4 uger. Herefter er forudsætningen for at opnå et 
uddannelsesbevis, at de afmeldes og ved en eventuel genoptagelse starter forfra i forløbet.  

Et normeret uddannelsesforløb på max. 34 uger ser således ud:  

− Indslusning og kompetenceafklaring (4 uger)
− Prøvetid (6 uger)
− 1. Brancheforløb (10 uger)
− 2. Brancheforløb (10 uger)
− Udslusning (maks. 4 uger)

Den fastsatte tid er det antal uger, den enkelte som minimum skal have været i det enkelte forløb for at kunne gå videre til 
næste forløb. I konkrete tilfælde kan et forløb i den enkelte fase afkortes ud fra en individuel vurdering af den enkeltes 
kvalifikationer og kompetencer og efter beslutning fra Sekretariatet.  

Der er mulighed for, at den enkelte elev kan afslutte uddannelsen efter gennemførelse af 1. brancheforløb og opnå et delbevis 
for delvist gennemført uddannelse. Det kan enten være med udgangspunkt i, at der er indgået aftale om en erhvervsfaglig 
uddannelse eller om tiltrædelse i et job. Endelig kan det også være som følge af, at det sammen med den enkelte elev 
vurderes, at vedkommende har opnået tilstrækkelig kompetence ved gennemførelsen af 1. brancheforløb.  
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3. Visitation  

Ansvaret for visitationen ligger i Træningsskolen, og den administreres i det daglige af den enkelte afdeling. Der er løbende 
optagelse, og der kan optages personer i et uddannelsesforløb fra dag til dag. Der afholdes på hvert TAMU-Center et 
informationsmøde hver eller hver anden uge, alt efter behov. Der er her en gennemgang af uddannelsesmulighederne, 
vilkårene for at blive optaget som elev og den pædagogik, som danner grundlaget for uddannelsernes gennemførelse. 
Deltagelse i informationsmøde kan enten ske gennem henvisning fra de sociale myndigheder, institutioner/skoler eller som følge 
af den viden om TAMU, som er opnået fra unge til unge.  

Selve visitationen gennemføres gennem en individuel forsamtale typisk efter at vedkommende, som ønsker at påbegynde en 
uddannelse, har deltaget i et informationsmøde.  

Gennem forsamtalen skal det afdækkes; 

− om vedkommende tilhører målgruppen i form af at have sociale og personlige problemer, som forhindrer et reelt
tilhørsforhold til arbejdsmarkedet,

− om de personlige og sociale problemer er af en sådan karakter, at en joborienteret arbejdsmarkedsuddannelse er
relevant,

− om vedkommende har et reelt ønske om at opnå de kompetencer, som er forudsætningen for at opnå et job,
− om der er konkrete forudsætninger for og grunde til, at vedkommende ikke umiddelbart kan opnå et job eller en

uddannelse af ordinær vej.

Såfremt en person optages, rettes der skriftlig henvendelse fra optagelsesstedet til de sociale myndigheder, som personen som 
følge af bopælsforhold henhører under med oplysning om optagelsesbeslutning, formål og betingelser. Samtidig oplyses det:  

Hvis en ansøger, som henhører under målgruppen, ikke kan optages under henvisning til manglende pladser, oplyses 
ansøgeren om mulighederne på de øvrige TAMU-centre, og ansøgeren bliver samtidig optaget på en venteliste, såfremt 
vedkommende fastholder sit ønske om at blive optaget på det TAMU-Center, hvor optagelsen er ønsket.  

Hvis en ansøger afvises på grund af at det skønnes, at vedkommende er behandlingskrævende, og derfor ikke kan gøre brug 
af TAMU, fremsendes der ligeledes skriftlig meddelelse til de respektive myndigheder med begrundelse for, hvorfor personen 
ikke er blevet optaget.  

Hvis en ansøger ikke i tilstrækkeligt omfang falder inden for målgruppedefinitionen, må vedkommende enten søge et job på 
baggrund af eksisterende kompetencer eller gennemføre en ordinær erhvervsrettet uddannelse. TAMU påtager sig i forsamtalen 
en vejledning i forhold til de andre muligheder, som vedkommende kan gøre brug af.  

4. Kompetenceafklaring  

Optagelsesprocessen indledes med et kompetenceafklarende forløb på 4 uger. Denne periode er opdelt i henholdsvis en 
indslusningsperiode på 2 uger, og en kompetenceafklaring med henblik på et konkret valg af uddannelse, ligeledes i 2 uger. 
Indslusningen har som mål at få afklaret, om vedkommende reelt er indstillet på at yde den særlige indsats, der skal til for at 
opnå en uddannelse, herunder leve op til kravene om et stabilt fremmøde. Der er tale om en konkret handlingsrettet periode 
med en tæt personlig opfølgning med stor vægt og fokus på fremmøde til tiden hver dag, mens der i den efterfølgende 
kompetenceafklaring i særlig grad er fokus på valg af uddannelse og begrundelsen herfor.  
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Samlet set er perioden tilrettelagt som den periode, hvor der gennemføres en vurdering af den enkeltes realkompetence. Den 
vurderes i relation til de forudsætninger, betingelser og krav, der er i forhold til at gennemføre et uddannelsesforløb. Forløbet 
skal være med til at sikre, at TAMU kan fremvise en stor åbenhed over for personer med til tider meget udtalte personlige og 
sociale tilpasningsproblemer, som gør det tvivlsomt, om de kan opnå en uddannelse. Samtidig skal perioden bruges til at få 
afklaret, vurderet og dokumenteret at forudsætningerne for at gennemføre en joborienteret arbejdsmarkedsuddannelse både er 
til stede og relevante.  

Under kompetenceafklaringen skal vedkommende deltage i aktiviteter i mindst 2 uddannelsesgrupper for at få styrket den 
faglige afklaring, og for at fremme den enkeltes forståelse for nødvendigheden af at kunne omstille sig til forskellige 
arbejdssituationer.  

Såfremt det vurderes, at der er udvist manglende aktuel parathed, som kan dokumenteres gennem f.eks. fravær, fortsat 
misbrug, kriminelle aktiviteter eller andre konkrete begivenheder, vil der finde en afmelding sted efter afslutningen af 4-ugers 
forløbet. I afmeldingen fastsættes forudsætningerne for et eventuelt nyt forsøg på at komme i gang igen i TAMU.  

For den elev, som fortsætter i TAMU udarbejdes en konkret handlingsplan sammen med vedkommende. I den begrundes valg 
af uddannelse i form af formål og mål, og samtidig indkredses de opmærksomhedspunkter på primært det sociale plan, som 
der skal være fokus på hos den enkelte selv og fra TAMU’s side i forbindelse med uddannelsens påbegyndelse.  

Under gennemførelse af kompetenceafklaringen deltager den enkelte i den respektive uddannelsesgruppe, som vedkommende 
er tilknyttet til, på lige vilkår med dem, der er i gang med en uddannelse. Det gælder også i forhold til den teoretiske 
undervisning. Forskellen på de to grupper er alene, at dem, der er under kompetenceafklaring ikke opnår dokumenteret 
kompetence i modsætning til dem, der er i uddannelse.  

5. Arbejdstræning  

Hvis en person efter kompetenceafklaringens afslutning ikke er parat til at gå ind i et forpligtende uddannelsesforløb, kan der 
iværksættes en periode med arbejdstræning. Forud for igangsættelse af en sådan skal der også udarbejdes en skriftlig 
handlingsplan i samarbejde med den enkelte, som ligeledes beskriver formål og mål, og samtidig den planlagte tidsmæssige 
længde på arbejdstræningsperioden. En sådan periode må samlet set normalt ikke have en længere varighed end 26 uger.  

Arbejdstræning benyttes i følgende sammenhænge;  

− hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes, at vedkommende umiddelbart ikke kan leve op til de faglige krav, der
stilles i de enkelte uddannelser,

− hvis det allerede under kompetenceafklaringen sandsynliggøres, at vedkommende skal afbryde uddannelsen på grund
af f.eks. behandling eller afsoning, som overskrider reglen om 4 ugers sammenhængende fravær,

− hvis en person i øvrigt har en brugbar arbejdsmæssig kompetence, men alene har udtalte personlige og sociale
problemer, som forhindrer brugen af kompetencerne,

− hvis der er tale om en person, som tidligere har gennemført et TAMU-forløb og efterfølgende har været ude i en
længere arbejdsløshedsperiode og har brug for en hurtig og tæt opfølgning for på ny at komme i arbejde.
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Under arbejdstræningen deltager den enkelte i de samme forløb, som de elever der enten er i kompetenceafklaring eller i gang 
med en uddannelse. Forskellen er alene, at de ikke opnår et uddannelsesbevis efter afslutningen af forløbet. De har mulighed 
for at opnå et skriftligt vidnesbyrd fra det TAMU-Center, hvor de har været i Arbejdstræning.  

Arbejdstræning anvendes også i forhold til de personer, som på grund af afskedigelse fra den respektive uddannelsesgruppe 
enten skal igennem en kortvarig afmelding eller ansættes i et midlertidigt ansættelsesforhold i en anden uddannelsesgruppe. I 
sådanne tilfælde kan den enkelte elev maksimalt være fraværende fra sin uddannelsesgruppe i 4 uger for at bibeholde de hidtil 
opnåede kvalifikationer. Ansvaret for overholdelse af denne tidsnorm påhviler såvel eleven selv, som de ansvarlige faglærere.  

6. Prøvetid  

De elever, som går direkte videre fra kompetenceafklaring til den uddannelsesgruppe, hvor de vil gennemføre uddannelse, 
indleder denne med en prøvetid på 6 uger. Under prøvetiden er der mulighed for at ændre uddannelsesvalget ud fra enten 
faglige betragtninger eller en personlig beslutning og begrundelse. Hovedsigtet er, at skabe mulighed for at eleven får afklaret, 
om det er det rigtige uddannelsesvalg og give faglærerne anledning til at få vurderet, om der er en rimelig sammenhæng 
mellem den enkeltes indsats og de krav, som stilles inden for brancheområdet.  

Det er hensigten, at den enkelte i prøveperioden dels prøver forskellige arbejdsaktiviteter inden for området, og dels får 
mulighed for at indgå i sidemandsoplæring hos de elever, der er længst fremme i uddannelsesforløbet.  

Efter prøvetidens afslutning gennemføres der en prøvetidssamtale med den enkelte i lighed med, hvad der er tilfældet i et 
ordinært ansættelsesforhold, hvortil der er knyttet prøvetid.  

Eleven skal her tage konkret stilling til fordele og ulemper ved at indgå i det videre kompetencegivende forløb inden for 
brancheområdet på baggrund af en kritisk refleksion over det hidtil gennemførte forløb. Samtidig har faglærerne, som er 
ansvarlige for tilrettelæggelserne og planlægningen af de uddannelsesmæssige aktiviteter, mulighed for at fremlægge en 
vurdering af de styrker og svagheder, som den enkelte har fremvist i prøvetidsperioden. Elev og faglærer kan hver for sig og i 
fællesskab træffe beslutning om, at resultatet af prøvetidssamtalen er et ophør i uddannelsen og måske påbegyndelse af 
prøvetid i en anden uddannelse i TAMU.  

Der vil som udgangspunkt altid foreligge nogle tungtvejende begrundelser og en dokumentation for manglende interesse, hvis 
det er TAMU, som beslutter, at uddannelsen ikke kan fortsætte efter endt prøvetid. Såfremt eleven ikke er enig i begrundelsen, 
kan der rettes henvendelse til Sekretariatet, der på baggrund af en konkret vurdering træffer beslutning om dens rigtighed.  

7. Første brancheforløb  

Efter prøvetidens gennemførelse fortsætter eleven i 1. brancheforløb på i alt 10 uger. Omdrejningspunktet i brancheforløbene 
er elevens ansvar for egen læring inden for rammerne af den organisering, som kendetegner en uddannelsesgruppe. Samtidig 
har den enkelte ikke længere mulighed for at vælge anden uddannelsesretning. Såfremt uddannelsesforløbet fravælges i dette 
brancheforløb, er konsekvensen en afmelding fra TAMU med mulighed for senere genoptagelse med et nyt formål.  

Brancheforløbene er karakteristiske ved, at der her er en koncentration omkring den praktiske læring, og samtidig er de 
virksomhedslignende krav på både det faglige og sociale plan tydeliggjort ved påbegyndelsen af forløbet.  
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Der lægges i 1. brancheforløb vægt på;  

− at den enkelte påtager sig en høj grad af ansvar for egen læring, og i sine handlinger viser vilje til at ville lære,
− at der er få sociale og personlige problemer, der virker forstyrrende ind på læringsaktiviteterne,
− at den enkelte selv er opsøgende i forhold til at tilegne sig viden, indsigt og erfaring, der kan styrke fagligheden,
− at den enkelte udviser en stor fremmødestabilitet og et engagement i den helhed, som kendetegner et

uddannelsesområde er udtryk for.

Som et led i det arbejdspladslignende indhold kan der finde afskedigelse sted af den enkelte, men en sådan kan i 
brancheforløbene maksimalt have en varighed på 2 uger af hensyn til at sikre en uddannelsesmæssig fastholdelse. 

8. Handleplan  

Ved udgangen af 1. brancheforløb og som forudsætning for påbegyndelsen af 2. brancheforløb udarbejdes der i samarbejde 
med eleven en handleplan for det videre forløb. Den sætter fokus på de mål, som vedkommende har med uddannelsen i form 
af beskæftigelse eller videre uddannelse efter afslutningen af den.  

Det er i forbindelse med arbejdet med handleplanen, at der gensidigt kan træffes beslutning mellem den enkelte og TAMU om, 
at uddannelsen bringes til afslutning i tilknytning til gennemførelsen af 1. brancheforløb. Det kan f.eks. være på grund af aftale 
om tiltrædelse i et job eller påbegyndelse af en erhvervsuddannelse. Men det kan også være ud fra en fælles forståelse for, at 
en elev aktuelt ikke udviser tilstrækkelig interesse i at fortsætte. Den enkelte vil herefter kunne genoptage et uddannelsesforløb 
i 2. brancheperiode inden for den respektive uddannelse senest 4 uger efter ophør i 1. brancheforløb.  

Dette kan være aktuelt i situationer, hvor vedkommende kort tid efter ansættelsen i ordinært job ophører igen på grund af 
manglende kvalifikationer m.v. For personer, som ophører for at påbegynde en erhvervsuddannelse inden for det respektive 
brancheområde, men opgiver denne, vil en fortsættelse i 2. brancheperiode kunne finde sted ud fra en individuel vurdering af, 
hvorvidt deres kompetence har været fastholdt i den uddannelse, som de påbegyndte. Endelig kan der være tilfælde, hvor en 
elev, som ikke kunne se formålet med at fortsætte, har ombestemt sig. Optagelse i 2. brancheforløb skal dog finde sted senest 
4 uger efter afbrydelsen af et uddannelsesforløb i en grundlæggende erhvervsrettet uddannelse.  

I  forbindelse med påbegyndelsen af brancheforløb 2 skal en handleplan indeholde følgende;  

− en gennemgang af den enkeltes stærke og svage sider på henholdsvis det faglige og sociale plan,
− en indkredsning af de fremtidige beskæftigelses- eller uddannelsesmæssige mål, som den enkelte har,
− en fastlæggelse af den indsats som den enkelte skal lægge vægt på inden for det faglige og sociale felt i det sidste

brancheforløb for at opnå de ønskede mål,
− en fastlæggelse af den indsats, som uddannelsesområdets ledelse skal forpligte sig til, for at den enkelte kan opnå de

fastlagte mål.

En handleplanssamtale afslutter med udfyldelse af et skema, hvor beslutninger er nedskrevet, og det udgør et 
beslutningsdokument for eleven, faglærerne og ledelsen.  
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Der kan i handleplanen indlægges beslutninger om gennemførelse af afgrænsede forløb på et andet TAMU-center inden for det 
brancheområde, hvor vedkommende gennemfører uddannelse med det formål at få forstærket den faglige kompetence.  

9. Andet brancheforløb.  

Eleven kan i andet brancheforløb specialisere sig ved tilvalg af forskellige kurser for derved at retningsstyre forløbet mod en 
specifik branche. Kursernes indhold er målrettet arbejdsmarkedet med udgangspunkt i aktuelle AMU-kurser. Indsatsen fra 
elevens og fra ledelsens side vil i dette forløb være præget af de aftaler, der indgår i handleplanen og endvidere af, at der 
stilles maksimale krav til den enkelte i forhold til gennemførelse af en arbejdsindsats på baggrund af en høj grad af 
selvstændighed, herunder en villighed til at indgå i den sidemandsoplæring af nye elever, som er et vigtigt element i TAMU. 

10. Intern praktik  

Under uddannelsesforløbet kan der gennemføres intern praktik på et andet TAMU-Center end det, eleven er tilknyttet. Den 
interne praktik kan maksimalt have en varighed på 2 uger, og den skal gennemføres inden for det respektive 
uddannelsesområde. Gennemførelsen af intern praktik kan finde sted i henholdsvis prøvetiden, 1. eller 2. brancheforløb.  

Formålet med den interne praktik er;  

− at styrke den enkeltes sociale mobilitet som et led i den samlede kompetenceudvikling og i forberedelsen til de
mobilitetskrav, som stilles på arbejdsmarkedet,

− at styrke den personlige og sociale handlingskompetence i forhold til at kunne indgå i nye arbejdsmæssige
sammenhænge,

− at styrke de faglige kvalifikationer ved at skulle gennemføre arbejdsopgaver inden for andre fysiske rammer.

I gennemførelsen af den interne praktik lægges der vægt på den forskellighed, der er i forhold til udstyr, maskiner og redskaber 
mellem de enkelte TAMU-centre, ikke mindst inden for de industrielle områder i form af anvendelse af ny teknologi, f.eks. i form 
af betjening af CNC-styrede maskiner.  

11. Tværgående kurser  

Foruden den faglige kompetence, som den enkelte opnår på det enkelte TAMU-Center inden for det respektive brancheområde, 
er der tilrettelagt almene kurser, som både har et bredere fagligt sigte og har til formål at styrke den enkeltes almene 
kompetence. Kursusaktiviteterne gennemføres enten på det TAMU-Center, som den enkelte er tilknyttet eller på et andet 
TAMU-Center, som både har rammerne til det, i form af indkvarteringsmulighed, og kompetencerne.  

De tværgående kurser foregår inden for følgende områder og har følgende mål:  

Førstehjælp; hvis mål er, at alle skal kunne yde akut førstehjælp. Det gennemføres i overensstemmelse med godkendte AMU-
kurser, og der udstedes efterfølgende kursusbevis til dem, der har bestået. Kurset gennemføres inden for alle uddannelser.  

Grundlæggende digitalisering; hvis formål er, at den enkelte opnår kendskab til og forståelse for digitalisering og dens 
anvendelse inden for alle brancheområder. Formålet er samtidig at give den enkelte mulighed for konkret at arbejde med IT 
etc. i en faglig læringssammenhæng. Kurset er målrettet de elever, som har behov for det.  
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Hygiejne; hvis formål er, at den enkelte opnår en viden og indsigt som er i overensstemmelse med de krav, som i dag stilles til 
personer der arbejder med levnedsmidler og rengøring. Kurset afsluttes med en prøve i henhold til gældende regler og med 
udstedelse af et hygiejnebevis. Kurset gennemføres af alle, der er i uddannelse inden for kantine- og rengøringsområdet.  

Tegningsforståelse og tegningslæsning; hvis formål er at skabe grundlaget for, at den enkelte kan forstå og fortolke 
arbejdstegninger i et sådant omfang, at der kan arbejdes ud fra dem. Samtidig skal kurset skabe grundlaget for en viden om 
geometri. Kurset er udlagt som teoriundervisning til de enkelte uddannelsesområder og justeres i forhold til relevans for den 
pågældende branche. Kurset gennemføres af alle, som er i en uddannelse inden for de industrielle områder, dvs. metal og træ, 
samt bygningsvedligeholdelse.  

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk § 17; hvis formål er, at den enkelte opnår viden og kendskab til de af 
Arbejdstilsynet fremsatte krav i relation til arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk 
skæring. Kurset afsluttes med en prøve i henhold til gældende regler og med udstedelse af et certifikat. Kurset er lovpligtigt for 
alle, som beskæftiger sig med svejsning og termisk skæring. 

Jobsøgning; hvis formål er at den enkelte indstiller sig på at være jobsøgende og får en viden om de metoder, der kan 
anvendes i forbindelse hermed. Kurset gennemføres for alle i 2. brancheperiode, som efter endt uddannelse skal direkte i 
arbejde.  

I uddannelserne inden for transportområdet, lagerområdet, landbrugsområdet og ejendomsserviceområdet erhverves under 
forløbet kørekort til bil for transportområdet, og til enten bil eller traktor inden for landbrugs- og ejendomsserviceområdet. 
Endvidere erhverver elever inden for transport og lagerområdet truckcertifikat.  

Gennemførelse af tværgående kurser og erhvervelse af kørekort og truckcertifikat er forudsætningen for gennemførelse af 
uddannelsesforløbet og udstedelsen af et uddannelsesbevis.  

12. Almen undervisning  

Under uddannelsesforløbet deltager alle i almene undervisningsforløb, der har til formål at styrke den enkeltes almenviden og 
herunder at udvise interesse for emner af mere generel samfundsmæssig karakter. Alle elever i et uddannelsesforløb, som 
indledes med prøvetiden, er forpligtet til at deltage i almenundervisningen.  

Følgende emnekredse danner grundlag for undervisningen:  

Samfundsforhold, som omhandler relationerne mellem mennesker, både som enkeltpersoner og i fællesskaber, samt 
forholdet til stat, samfund og naturen. 

Arbejde og erhverv, som omhandler erhvervsstrukturen i såvel det danske samfund som på globalt plan, herunder 
erhvervsbegrebet, de kulturgeografiske aspekter og den teknologiske udvikling. 

Arbejdsmarkedsforhold, som omhandler arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmarkedets organisationer, og deres indflydelse på 
samfundsudviklingen og arbejdsmarkedets organisering. 
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Uddannelsesforhold, som omhandler de overordnede holdninger bag uddannelsestænkningen i det moderne samfund med 
vægt på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, deres formål og lovgivning, herunder lægges der vægt på TAMU 
og arbejdsmarkedsuddannelserne.  

13. Test og prøver 

TAMU’s uddannelser skal så vidt muligt følge indholdet AMU-kurserne – både indhold og struktur. I forbindelse med VEU 
Trepartsaftalen 2017 blev det besluttet, at AMU-kurser som udgangspunkt skal afsluttes med en prøve – skriftlig, mundtlig eller 
praktisk. TAMU skal understøtte, at flest muligt gennemfører kurserne på AMU-lignende vilkår, så TAMU’s uddannelser derved 
får en tættere relation til AMU, som synliggør overførbarheden til arbejdsmarkedet. 

Undervejs i uddannelsesforløbet besluttes det, hvorvidt eleven kan afslutte kurset med den centralt godkendte prøve, som 
knytter sig til det specifikke AMU-kursus. Hvis det vurderes, at eleven ikke skal afprøves i henhold til AMU-kursets generelle 
forskrifter, baseres beståelsen på baggrund af en individuel vurdering af, om eleven har opnået de nødvendige faglige 
kvalifikationer. Afprøvningen er udelukkende relateret til kurser med en faglig forankring i AMU ligesom beståelse af hele 
uddannelsesforløbet beror på en samlet vurdering af elevens opnåede kompetencer.  

14. Uddannelsesbevis  

Efter endt uddannelsesforløb udstedes der et uddannelsesbevis, der handlingsorienteret beskriver de faglige kvalifikationer og 
kompetencer, som er opnået med et tilfredsstillende resultat. Forudsætningen for udstedelsen af uddannelsesbeviset er, at det 
gennem en evaluerende samtale med den enkelte og ledelsen på TAMU-centret er blevet godtgjort, at vedkommende reelt har 
opnået de niveauer, som er beskrevet i uddannelsesbeviset. Der bliver her lagt vægt på den enkeltes og den 
uddannelsesansvarliges opfattelse af, om de beskrevne mål er blevet nået. 

I de tilfælde hvor eleven har beskæftiget sig med eller gennemført indhold fra specifikke AMU-kurser, vil det fremgå af 
uddannelsesbeviset. Det vil samtidigt fremgå, hvorvidt elev har afsluttet det enkelte kursus ved gennemførsel af den centralt 
godkendte AMU-prøve.  

Som yderligere dokumentation for gennemførelse af forløbet foreligger den enkeltes uddannelsesbog, hvoraf det bl.a. fremgår, 
at de tværfaglige kurser ligeledes er blevet gennemført og evt. den interne praktik.  

Uddannelsesbeviset udstedes af Sekretariatet på baggrund af en indstilling fra afdelingschefen på det TAMU-Center, hvor 
vedkommende er blevet uddannet. Herunder kan der efter indstilling udstedes et delbevis for de personer, som afslutter efter 1. 
brancheforløb.  

15. Udslusning  

Det samlede forløb, som både omfatter dem, der afslutter med et delbevis efter 1. brancheforløb og dem, der gennemfører hele 
uddannelsesforløbet, afsluttes med mulighed for en udslusningsperiode på op til 4 uger. Under udslusningsperioden er den 
enkelte fortsat knyttet til den arbejdsgruppe, hvor uddannelsen er gennemført under samme betingelser som gælder for dem, 
der er i uddannelse. Herved får eleven samtidig den støtte og vejledning, som er forudsætningen for at kunne udføre en 
personlig jobsøgningsindsats.  

I tilknytning til udslusningen kan der anvendes praktik i en ordinær virksomhed for dels at få afprøvet elevens kvalifikationer og 
kompetencer i en ordinær arbejdssammenhæng, og dels at få afprøvet elevens muligheder for ordinær ansættelse. Som 
forudsætning for en sådan praktikaftale skal der som hovedregel foreligge en realistisk mulighed for efterfølgende ansættelse.  
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Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 3. december 2018  

Martin Larsen 

/Jesper Christian Pedersen 

72



Bilag 
Indholdsfortegnelse: 

I. Indledning
II. TAMU’s grundlag
1. Udgangspunktet

2. Organiseringen
3. Målgruppen

4. Målsætningen
5. Pædagogikken
6. Kompetencen

7. Kvalitetssikringen

III. TAMU’s opbygning
1. Jobprofil

2. Uddannelsesstruktur
3. Visitation

4. Kompetenceafklaring
5. Arbejdstræning

6. Prøvetid
7. Første brancheforløb

8. Handleplan
9. Andet brancheforløb

10. Intern praktik
11. Tværgående kurser
12. Almen undervisning

13. Test og prøver
14. Uddannelsesbevis

15. Udslusning

73



TAMU - Uddannelsesbevis 

Navn   -   cpr nr. 

har med tilfredsstillende resultat den dato 

gennemført Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelse inden for 

Rengøringsområdet 

Uddannelsen er godkendt af Undervisningsministeriet 

Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) bibringer eleven teknisk faglige og arbejdsmæssige kvalifika-

tioner samt personlige og sociale handlingskompetencer. Uddannelsen gennemføres på grundlag af en virksomhedspro-

fil, som omfatter de grundlæggende opgaver og arbejdsprocesser inden for branchen.     

Personlige og sociale kompetencer 
Er ansvarsbevidst og har forståelse for vigtigheden af samarbejde med kolleger og øvrige medarbejdere. 

Er fleksibel og serviceminded og har forståelse for branchens særlige arbejdsforhold. 

Har forståelse for vigtigheden af stabilitet i sit fremmøde. 

Erhvervsrettede kompetencer 
Kan ud fra arbejdsplaner udføre forskelligartede rengøringsopgaver, på en sikkerhedsmæssig korrekt måde. Har under 
uddannelsen beskæftiget sig med eller gennemført indholdet i følgende kurser: 

Daglig erhvervsrengøring (47494) P God ergonomi i rengøringsarbejdet (45382) P 
Service i rengøringsarbejdet (47208) Sikkerhed og førstehjælp i rengøringsarbejdet (43411) 
Rengøringsudstyr og metoder ( 47207) Rengøringsmidler og materialekendskab (47206) P 
Mikrofiberrengøring (47493) Grundlæggende rengøringshygiejne (46549) P 
Sidemandsoplæring (40373) Kommunikation og konflikthåndtering service (44853) 

Rengøring af boligtekstiler (47491) Måling og vurdering af rengøringskvalitet (48239) 
Periodisk rengøring (47492) Personlig planlægning af rengøringsarbejdet (47182) 

Salg og service i gæstebetjening (47692) Service og gæstebetjening ved selskaber (43911) P 
Takt og tone i gæstebetjening (48011) Kommunikation i serviceorienteret gæstebetjening (46691) 
Møde og konferencetilrettelæggelse (44377) Service og gæstebetjening ved konferencer (43909) 
Telefonisk problemløsning i kundekontakt funktioner (47249) 

Ved kurser markeret med P, er kurset bestået med AMU prøve. 

_______________________________________________ 
Direktør Peter Staun Kastholm - Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser 

Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser er et selvstændigt uddannelsesprogram under lov om arbejdsmarkedsud-

dannelser m.v. kap. 7. TAMU er en særlig tilrettelagt uddannelse, som gennemføres under arbejdspladslignende vilkår. 

Uddannelsen giver i henhold til godkendelse fra Undervisningsministeriet selvstændig erhvervskompetence. Uddannel-

sesforløbet er normeret til en samlet varighed på 30 uger. 
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TAMU - Delbevis 

Navn    -   cpr.nr 

har med tilfredsstillende resultat den dato 

gennemført første del af Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelse inden 

for 

Rengøringsområdet 

Uddannelsen er godkendt af Undervisningsministeriet 

Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) bibringer eleven teknisk faglige og arbejdsmæssige kvalifika-

tioner samt personlige og sociale handlingskompetencer. Uddannelsen gennemføres på grundlag af en virksomhedspro-

fil, som omfatter de grundlæggende opgaver og arbejdsprocesser inden for branchen.     

Personlige og sociale kompetencer 
Har forståelse for vigtigheden af samarbejde med kolleger og øvrige medarbejdere. 
Er fleksibel og serviceminded. 
Har forståelse for vigtigheden af stabilitet i sit fremmøde. 

Erhvervsrettede kompetencer 
Kan efter vejledning udføre forskelligartede rengøringsopgaver, på en sikkerhedsmæssig korrekt måde. Har under 
første del af uddannelsen beskæftiget sig med eller gennemført indholdet i følgende kurser: 

Daglig erhvervsrengøring (47494) P God ergonomi i rengøringsarbejdet (45382) P 
Service i rengøringsarbejdet (47208) Sikkerhed og førstehjælp i rengøringsarbejdet (43411) 
Rengøringsudstyr og metoder ( 47207) Rengøringsmidler og materialekendskab (47206) P 
Mikrofiberrengøring (47493) Grundlæggende rengøringshygiejne (46549) P 
Sidemandsoplæring (40373) Kommunikation og konflikthåndtering service (44853) 

Ved kurser markeret med P, er kurset bestået med AMU prøve. 

_______________________________________________ 
Direktør Peter Staun Kastholm - Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser 

Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser er et selvstændigt uddannelsesprogram under lov om arbejdsmarkedsud-

dannelser m.v. kap. 7. TAMU er en særlig tilrettelagt uddannelse, som gennemføres under arbejdspladslignende vilkår. 

Uddannelsen giver i henhold til godkendelse fra Undervisningsministeriet selvstændig erhvervskompetence. Uddannel-

sesforløbet er normeret til en varighed på 20 uger.   
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 12. december 2018 

Punkt 7: UVM’s foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af 
arbejdsmarkedsuddannelser mv.  (UUL) 

Materiale: • Notat om Styrelsens indstillinger til puljen til udvik-
ling af uddannelse og læreruddannelse mv., UUL
puljen, 2019

Øvrige bilag: 
• Indkaldelse af ansøgninger
• Oversigter over:

• Temaoversigt UUL 2019
• Ansøgte og indstillede beløb for alle ansøgnin-

ger 2019
• Ansøgte og indstillede beløb 2014 – 2018

Bemærkninger: Efter § 19 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ud-
taler VEU-rådet sig om rammer for tilskud, herunder 
tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser. 

I finansloven for 2019 er reserveret 21,55 mio. kr. til 
puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. 

Efteruddannelsesudvalgene har søgt om i alt 22,6 
mio.kr. i tilskud fra puljen i 2019, hvilket er væsentlig 
mindre, end udvalgene søgte vedrørende 2018. Det re-
ducerede behov for midler til udvikling skal ses i lyset 
af, at udvalgene allerede har gennemgået deres uddan-
nelsesportefølje i 2018 som følge af Trepartsaftale III.  

På baggrund af gennemgang af ansøgningerne og med 
inddragelse af udvalgenes egne indmeldte prioriteringer 
af deres ansøgninger er ministeriets indstilling at yde 
tilskud på i alt 21 mio. kr. i 2019 til udvalgenes udvik-
lingsarbejde.  

Det er styrelsens forventning, at tilskud udmeldes om-
kring tæt ved årsskiftet 2018-19. 

Behandling: Til rådets drøftelse, bearbejdelse og godkendelse. 
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Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 
Afdelingen for Erhvervsrettet 
Uddannelse og Tilskud 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR-nr.: 29634750
28. november 2018
Sagsnr.:18/06943

Til VEU-rådet 

Notat om styrelsens indstillinger til puljen til udvikling af uddannelse 
og læreruddannelse mv., UUL puljen, 2019 

VEU-rådet høres hermed om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets ind-
stillinger vedrørende efteruddannelsesudvalgenes årlige ansøgninger om 
tilskud fra puljen til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmar-
kedsuddannelser, undervisningsmateriale og læreruddannelse samt undersø-
gelser, analyser og evalueringer, UUL-puljen. 

Ansøgningsfristen til puljen 2019 var 22. oktober 2018. Tilskud fra puljen skal 
anvendes i 2019 og 2020. 

Til brug for sagen beder styrelsen VEU-rådet om en udtalelse, jf. § 19 i lov 
om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., hvorefter VEU-rådet kan udtale sig 
om rammer for tilskud, herunder tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsud-
dannelser. 

Det er styrelsens forventning, at tilskud udmeldes omkring årsskiftet 2018-19 

Formål med den ordinære pulje til udvikling af arbejdsmarkedsud-
dannelser m.v. 
Det primære formål med puljen er at støtte revidering og nyudvikling af 
fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, samt understøt-
tende undervisningsmateriale og faglig læreruddannelse, i takt med udviklin-
gen på arbejdsmarkedet og de løbende behov for efteruddannelse og kom-
petenceudvikling af beskæftigede indenfor AMUs målgruppe. 

Til støtte for dette arbejde kan udvalgene desuden ansøge om tilskud til un-
dersøgelser, analyser og evalueringer, der kan bruges til at vurdere behov for 
uddannelse til AMU-målgruppen og lærere på uddannelserne, og til at vur-
dere udvalgenes hidtidige indsats på området. 

Endelig kan der under puljen gives tilskud til lignende formål i styrelsesregi, 
herunder til udviklingsopgaver i forbindelse med styrelsens tværgående ud-
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dannelser, bl.a. arbejdsmarkedsuddannelse til flygtninge og indvandrere og 
Individuel kompetencevurdering (IKV), samt andre understøttende og ram-
mesættende opgaver, herunder undersøgelser, analyser, evalueringer og kva-
litetssikring af arbejdsmarkedsuddannelse.. 

Budget for UUL puljen 2019 
Af bevillingen i 2019 på finanslovens § 20.89.03.25 har Undervisningsmini-
steriet reserveret 21,55 mio. kr. til puljen til udvikling af arbejdsmarkedsud-
dannelser mv. til anvendelse i de to kommende år, 2019 og 2020. 

Efteruddannelsesudvalgene har søgt om i alt 22,6 mio.kr. i tilskud til udvik-
ling i 2019, hvilket er væsentlig mindre end normalt. Dette skal formentlig ses i 
lyset af, at udvalgene i løbet af 2018 har haft travlt med at gennemgå deres ud-
dannelsesportefølje i overensstemmelse med Trepartsaftale III fra oktober 2017, 
samt forberede indførelse af prøver på AMU-området. 

På baggrund af gennemgang af ansøgningerne er ministeriets indstilling at 
yde et samlet tilskud til udvalgene på 21 mio.kr.. 

Årets ansøgninger – kort oversigt 
Styrelsen indkaldte ansøgninger fra efteruddannelsesudvalgene i brev ud-
sendt 30. august 2018. De nærmere regler for ansøgningerne om tilskud 

./. fremgår af puljevejledningen, der er vedlagt til rådet som bilag.  

Det har kun været nødvendigt at indstille få ansøgninger til afvisning, og der 
har alene været tale om ansøgninger, som heller ikke har opfyldt kriterierne 
for at kunne indstilles til tilskud. Det drejer sig samtidigt primært om et en-
kelt udvalg (TUR), som alene havde et samlet ansøgningsvolumen på godt 5 
mio.kr svarende til knap en fjerdedel af den samlede pulje 

Styrelsen har modtaget en ansøgning per udvalg, dvs. 12, om tilskud til udvik-
ling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, under-
visningsmaterialer og læreruddannelse.  

Derudover er der indsendt 32 ansøgninger om tilskud til undersøgelser, ana-
lyser og evalueringer, heraf ti ansøgninger indenfor årets temaer, som uddy-
bes i det følgende  

Af det samlede ansøgte beløb udgør ansøgninger om tilskud til udvikling af 
arbejdsmarkedsuddannelser, fælles kompetencebeskrivelser, undervis-
ningsmateriale og læreruddannelse 10,94 mio.kr. hvilket er 48 % af det samle-
de ansøgte tilskud, mens ansøgninger til undersøgelser, analyser og evalue-
ringer udgør 11,65 mio.kr., hvilket er 52 % af det samlede ansøgte tilskud. An-
delene svinger lidt fra år til år, men med en nogenlunde ligelig fordeling mellem 
de to dele af puljens opgaver. 

./. Der er vedlagt en oversigt over de ansøgte og indstillede tilskudsbeløb. 
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Arbejdsmarkedspolitiske redegørelser og behovsredegørelser og an-
søgninger vedrørende uddannelsesbehov 
Udvalgene skal sammen med ansøgningerne indsende deres arbejdsmar-
kedspolitiske redegørelser.  

Redegørelserne og de beskrevne kompetencebehov på de enkelte områder 
indeholder udvalgenes begrundelser for alle ansøgte midler. I de arbejds-
markedspolitiske redegørelser er udvalgenes kvantitative behovsredegørelser 
inkluderet. 

Kvantitativ behovsredegørelse 
Udvalgene bliver bedt om at opsummere, hvad de tendenser, de ser på ar-
bejdsmarkedet, betyder for den samlede aktivitetsudvikling på AMU. 

De modsatrettede og komplekse tendenser på arbejdsmarkedet afspejler sig 
i udvalgenes vurderinger, der er spredte, men dog primært samler sig om at 
vurdere aktivitetsudviklingen som uændret eller stigende i det kommende år. 

Fordelingen af vurderingerne er som følger: 

Stigende IF, BAI 
Uændret til stigende EPOS, ETIE, SUS, MI 
Uændret HAKL, TUR, MJE, TE, IF&MI 
Uændret eller faldende KHRU 
Faldende Ingen udvalg 

Offentliggørelse af de arbejdsmarkedspolitiske redegørelser 
Hvert år offentliggør styrelsen udvalgenes redegørelser. Årets arbejdsmar-
kedspolitiske redegørelser vil derfor senere på måneden kunne ses på UUL 
puljens hjemmeside. 

Temaer for puljen i 2019 
Styrelsen har udmeldt to temaer for puljen i 2019. Dertil kommer et særligt 
tema på det pædagogiske område.  
UUL puljens årlige temaer er tænkt som en opfordring til efteruddannelsesud-
valgene om at fokusere deres udviklingsarbejde i retning af indsatsområder, 
ministeriet arbejder for at fremme.  
Ansøgninger under temaerne udgør i år i 4,91 mio.kr, hvilket er 22 % af de 
samlede ansøgte tilskud. 

./. Der henvises til bilaget med oversigt over udviklingsopgaver ansøgt under 
årets temaer. 
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Temaerne er: 

1. Understøttelse af lærernes faglige arbejde med prøver på AMU, herunder integration af
prøver i IKV
I forlængelse af Trepartsaftale III er det udvalgenes opgave at udvikle prø-
ver til arbejdsmarkedsuddannelserne. I den forbindelse er der behov for at
understøtte AMU-udbydernes, og især AMU-lærernes arbejde med prøver-
ne, og integration af disse i deres tilrettelæggelse af undervisningen på ar-
bejdsmarkedsuddannelserne, samt i arbejdet med IKV.

Under temaet kan der bl.a. udvikles materialer til undervisning og lærerud-
dannelse, samt foretages mindre analyser med samme formål.  
- Syv udvalg har ansøgt om tilskud under temaet.

2. Understøttelse af nye fleksible muligheder på AMU-området
Som følge af Trepartsaftale III fra oktober 2017 er der foreslået ændringer i
lovgivningen, der indebærer en række nye muligheder for fleksibilitet på
AMU-området, herunder at andre initiativer, der er gjort forsøg med efter
Trepartsaftale II fra august 2016, vil blive permanentgjort.
Under temaet kan der bl.a. udvikles materialer til undervisning og lærerud-
dannelse, samt foretages mindre analyser.
- Tre udvalg har ansøgt om tilskud under temaet.

Emner under temaet er bl.a. 
• friere muligheder for at kombinere AMU-undervisning med andre ty-

per, f.eks. IDV og videregående uddannelse.
- To udvalg har ansøgt om dette.

• kollektiv afkortning af kurser på baggrund af en dialog med deltagernes
arbejdsplads
- Der er ikke ansøgt om tilskud til dette

• tilrettelæggelse af undervisning i delmål fra en eller flere arbejdsmar-
kedsuddannelser, herunder i kombination med anden uddannelse mv.
- Et udvalg har ansøgt om dette.

Som led i Tre-partsaftalen er det også aftalt, at der på SOSU-området udvik-
les særligt målrettede vertikale kompetence-løft op mod erhvervsuddannel-
sesniveau. 
- Der er ikke ansøgt om tilskud til dette.

Undersøgelser, analyser og evalueringer udenfor temaerne 
De øvrige undersøgelser, analyser mv. handler primært om udvalgenes typi-
ske kernearbejdsområder: Analyser med henblik på afklaring af behov for 
nye uddannelser, nye fælles kompetencebeskrivelser mv., og kortlægning af 
udviklingen på de jobområder, udvalgene har til opgave at udvikle arbejds-
markedsuddannelse til. 
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Vurdering af de indkomne ansøgninger 
Styrelsen vurderer samlet, at de indkomne ansøgninger og begrundelserne for 
dem i de arbejdsmarkedspolitiske redegørelser generelt er relevante og velbe-
grundede. 
 
Ministeriets vurdering af de indkomne ansøgninger har primært taget afsæt i 
en vurdering af, om ansøgningerne faldt inden for formålet med puljen til 
udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og rammerne for AMU-
programmet, samt en kvalitativ vurdering af ansøgningerne. 
 
De nærmere kriterier for vurderingen af ansøgningerne er beskrevet i pulje-
vejledningen. 
 
Under sagsbehandlingen af ansøgningerne har Styrelsen løbende været i dia-
log med efteruddannelsesudvalgenes sekretariater om de ansøgte udviklings-
opgaver, herunder for at afklare indhold af ansøgninger, hvor der var behov 
for dette. 
 
Afgørelserne om tilskud er beskrevet i indstillingsnotater om hvert udvalgs 
ansøgning. Indstillingsnotaterne med begrundelser for tilskuddene kan re-
kvireres hvis det ønskes. 
 
Styrelsens indstillinger om tilskud 
Udvalgene er blevet stillet i udsigt, at styrelsen så vidt muligt ville sikre, at 
ansøgninger markeret som 1. prioritet ville blive imødekommet, forudsat at 
ansøgninger faldt indenfor rammerne af puljen.  
Alle udvalgenes 1. prioriterede ansøgninger er imødekommet og det samme 
gælder ansøgninger, som udvalgene har ansøgt indenfor temaerne. 
 
Vedrørende ansøgninger om tilskud til udvikling af fælles kompetencebe-
skrivelser, arbejdsmarkedsuddannelse, undervisningsmateriale og faglig læ-
reruddannelse har styrelsen vurderet, at enkelte ansøgninger om tilskud til ud-
vikling af faglig læreruddannelse faldt udenfor puljens rammer, idet der har væ-
ret tale om gennemførelse af læreruddannelse, fremfor udvikling.  
 
Vedrørende ansøgt tilskud til i alt 32 ansøgte undersøgelser/ analyser/ evalu-
eringer har styrelsen vurderet, at 29 kan imødekommes. 
Det er styrelsens vurdering, at tre projekter på TURs område ikke falder inden-
for puljen formål, da der er tale om at udvikle redskaber der primært er til brug i 
AMU-udbydernes administration og visitation, samt en sprogtest, hvilket styrel-
sen har været i dialog med TUR om.  
 
I det omfang, det viser sig nødvendigt at revidere arbejdsmarkedsuddannel-
ser, udvikle prøver, revidere understøttende materialer mv. til de arbejds-
markedsuddannelser, styrelsen har ansvaret for, vil en del af puljens reste-
rende midler blive anvendt til dette. Det kan f.eks. vedrøre midler til udvik-
ling af nye praktikvejlederkurser. 
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Udvalgenes muligheder for omdisponering i tilskudsperioden 
Får et efteruddannelsesudvalg i løbet af årene 2019 og 2020, hvor tilskudde-
ne skal anvendes, behov for at ændre i fordelingen og indholdet af de opgaver 
der er ydet tilskud til, f.eks. på baggrund af ændringer på et af jobområder, 
udvalget er ansvarlig for at udvikle arbejdsmarkedsuddannelse til, har udvalget 
mulighed for selv at omdisponere det tilskud, de har fået tildelt, indenfor 
hver af kategorierne fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddan-
nelse, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. 

Udvalgene kan desuden ansøge ministeriet om godkendelse af omdispone-
ringer mellem disse kategorier, så tilskuddet løbende anvendes til det mest 
relevante udviklingsarbejde inden for udvalgets område. 

Der er efter ansøgning til ministeriet også mulighed for at opnå godkendelse 
af omdisponering mellem de analyser, det enkelte udvalg har fået tilskud til. 
Der kan ikke ved omdisponering flyttes midler mellem udvikling af arbejds-
markedsuddannelser mv. og undersøgelser/analyser/evalueringer. 

Kopi af ansøgninger og projektbeskrivelser mv. 
VEU-rådet kan rekvirere kopi af ansøgninger og projektbeskrivelser mv. 
hvis det ønskes. De arbejdsmarkedspolitiske redegørelser vil være at finde 
på UUL puljens hjemmeside senere på måneden. 
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Fra: Jørgen Brogaard Nielsen

Til: if@industriensuddannelser.dk; mi@industriensuddannelser.dk; hakl@uddannelsesnaevnet.dk; sus@sus-
udd.dk; bai@ebai.dk; evu@evu.dk; post@snedkerudd.dk; sevu@sevu.dk; tur@tur.dk; 
efteruddannelse@khru.dk; juhg@judd.dk; jbn@industriensuddannelser.dk; jst@sevu.dk; hc@tur.dk; 
DLL@khru.dk; hp@snedkerudd.dk; jrs@evu.dk; mhc@bygud.dk; lj@sus-udd.dk;
sc@uddannelsesnaevnet.dk; moe@industriensuddannelser.dk; tab@industriensuddannelser.dk

Cc: Lisbeth Bang Thorsen; Anne Mette Vang-Rydall; Anna Raundahl; Karina Nicolaisen; Melissa Kousgaard; 
Mette Hartvig; Matthias Haaber; Jesper Christian Pedersen; Jens K. A. Dinesen; Josefine Daugaard

Emne: Indkaldelse af ansøgninger til UUL-puljen 2019

Dato: 30. august 2018 13:05:25

Vedhæftede filer: Puljevejledning_UUL2019_290818.pdf 

Til efteruddannelsesudvalgene.

Hermed indkalder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efteruddannelsesudvalgenes ansøgninger om tilskud fra puljen til 
udvikling af uddannelse og læreruddannelse m.v., UUL puljen, for finansåret 2019.

Udmelding af puljen for 2019 sker som altid med forbehold for vedtagelse af finansloven for 2019.

Ændringer i puljen fra sidste år
Betingelser for ansøgning om tilskud fra UUL puljen og administration mv. af tilskud og udviklingsopgaver under puljen, 
er kun ændret lidt i forhold til UUL 2018. Ændringer er helt primært af teknisk karakter, og har indebåret en strømlining af 
puljevejledningen, så den svarer til tilsvarende vejledninger på ministeriets område. Det har bl.a. medført at en del afsmit 
er rykket rundt i forhold til sidste års vejledning, Vi håber det er med til at gøre vejledningen lettere at finde rundt i.

Vi vil opfordre til at læse vejledningen, der er vedlagt, grundigt igennem før ansøgning.

De væsentligste ændringer for puljen i 2019 er:

- Krav til tilskudsmodtagers administration af tilskuddet er inkluderet i puljevejledningen, hvor det før stod i et
omfangsrigt bilag til bevillingsbrevene. Bevillingsbrevene vil tilsvarende blive kortere og svare til ministeriets
standard.

- Krav til afrapportering er præciseret i kapitel 7, særligt om hvad der skal indgå i en rapport for en undersøgelse/
analyse/ evaluering i afsnit 7.2.3.a.

- Krav vedrørende grundtakster i forhold til ansøgning samt det efterfølgende udviklingsarbejde er præciseret og
udbygget i afsnit 3.2.2.b.

Link til den samlede puljeudmelding og alle bilag
I kan finde den samlede puljeudmelding her under aktive puljer, hvor de opdaterede bilag vil være til rådighed i løbet af 
uge 36: https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt

Udvalgets brugernavn og adgangskode til de elektroniske skema vil være det samme som sidste år.

Ansøgningsfrist
Fristen for indsendelse af ansøgninger om tilskud fra UUL puljen 2018 til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. er

Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 12.00.

Kontakt og spørgsmål
Såfremt der måtte være spørgsmål til udfyldelse af de elektroniske ansøgningsskemaer og ansøgningsproceduren, kan de 
stilles på e-post til:
Puljesekretariatet, e-post puljefou@uvm.dk<mailto:puljefou@uvm.dk>

Spørgsmål til årets temaer og krav til ansøgninger i vejledningen til UUL-puljen kan stilles til undertegnede.

Med venlig hilsen
Jørgen Brogaard Nielsen
Fuldmægtig

Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kontor for Voksenuddannelse og Overgange
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Direkte tlf.: +45 33 92 53 50
E-mail: joergen.brogaard.nielsen@stukuvm.dk 83



Udvalg

TEMA 1: 
Understøttelse af lærernes faglige arbejde med 
prøver på AMU, herunder integration af prøver i 

IKV

Ansøgt 
beløb FKB, 

udd. mv.
Ansøgt beløb 
analyser mv.

STUKs 
indstilling

TEMA 2:
Understøttelse af nye fleksible muligheder på 

AMU-området
Ansøgt beløb 
FKB, udd. mv.

Ansøgt beløb 
analyser mv.

STUKs 
indstilling

BAI
Kortlægning af faglærernes behov for kompetencer 
og fagligt netværk ved implementering af 
Trepartsaftalen 2018-2019

549.620        549.620          

EPOS
Analyse PÆD Afprøvning af delmålsmodeller i 
planlagte kompetenceudviklingsforløb på dag-
tilbudsområdet.

347.396            347.396             

ETIE

HAKL Analyse: Understøttelse af nye fleksible muligheder 
på AMU-området, HAKL

447.320            447.320             

930.000      930.000          80.000 80.000 
Prøver i AMU stiller nye krav til udbydere og 
faglærere, IF

373.805        373.805          

KHRU Udvikling af materiale til læreruddannelsen ift. 
indførsel af prøver på AMU-kurser 

129.500        129.500          

MI&IF 20.000        20.000            20.000 20.000 

MI Udvikling af erfaringer med integration af prøver i 
undervisningen

236.892        236.892          

MJE 40.000        40.000            

SUS Lærerkvalificering til prøver i AMU - Tema 1   SUS 
(AE)

584.980        584.980          

Analyse af hvordan arbejdsmarkedsuddannelser 
indenfor transportområdet kan gennemføres med 
større fleksibilitet set i relation til målgruppens 
forudsætninger og muligheder inden for gældende 
lovgivning

425.964            425.964             

Af testformers egnethed (gruppestest) 356.748        356.748          
TE Pædagogik og didaktik i prøver i AMU 363.436        363.436          

      990.000      2.594.981 100.000 1.220.680
       3.584.981           1.320.680 

Tema-oversigt

IF

TUR

I alt 3.584.981 1.320.680
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Ansøgte midler

FKB AMU Undervisn.mat. Læreruddannelse

Delsum - 
rammebevilling 

inkl. revision Analyse/evalu. Andre opgaver I alt
BAI 0 120.000 960.000 620.000 1.725.000 549.620 0 2.274.620
EPOS 80.000 320.000 480.000 40.000 933.700 1.187.504 0 2.121.204
ETIE 0 265.000 1.025.000 160.000 1.480.000 668.900 0 2.148.900
HAKL 0 150.000 260.000 100.000 525.000 1.768.504 0 2.293.504
IF 0 300.000 1.260.000 140.000 1.715.625 533.712 0 2.249.337
KHRU 0 20.000 0 0 22.000 619.900 0 641.900
MIogIF 0 80.000 120.000 80.000 292.500 0 0 292.500
MI 0 440.000 210.000 60.000 725.625 1.303.902 0 2.029.527
MJE 0 160.000 435.000 60.000 667.500 0 0 667.500
SUS 0 160.000 480.000 120.000 780.000 1.298.635 0 2.078.635
TUR 320.000 860.000 240.000 520.000 1.970.000 3.352.978 0 5.322.978
TE 0 0 75.000 20.000 103.500 363.436 0 466.936

I alt 400.000 2.875.000 5.545.000 1.920.000 10.940.450 11.647.091 0 22.587.541

Ansøgte midler i alt: 22.587.541
Puljen 2019: 21.550.000

STUK's foreløbige indstilling

FKB AMU Undervisn.mat. Læreruddannelse

Delsum - 
rammebevilling 

inkl. revision Analyse/evalu. Andre opgaver I alt
BAI 0 120.000 960.000 620.000 1.725.000 549.620 0 2.274.620
EPOS 80.000 320.000 480.000 40.000 933.700 1.187.504 0 2.121.204
ETIE 0 265.000 1.025.000 160.000 1.480.000 668.900 0 2.148.900
HAKL 0 150.000 260.000 20.000 445.000 1.768.504 0 2.213.504
IF 0 300.000 1.260.000 140.000 1.715.625 533.712 0 2.249.337
KHRU 0 20.000 0 0 22.000 619.900 0 641.900
MIogIF 0 80.000 120.000 80.000 292.500 0 0 292.500
MI 0 440.000 210.000 60.000 725.625 1.303.902 0 2.029.527
MJE 0 160.000 435.000 60.000 667.500 0 0 667.500
SUS 0 160.000 480.000 80.000 740.000 1.298.635 0 2.038.635
TUR 240.000 780.000 240.000 520.000 1.810.000 2.034.738 0 3.844.738
TE 0 0 75.000 20.000 103.500 363.436 0 466.936

I alt 320.000 2.795.000 5.545.000 1.800.000 10.660.450 10.328.851 0 20.989.301

Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. 2019

85



2018 2018
ANSØGT BELØB INDSTILLET BELØB
Delsum - ramme Analyse/evalu. Andre opgaver I alt Delsum - ramme Analyse/evalu. Andre opgaver I alt

BAI kr. 1.230.958 kr. 1.379.230 kr. 0 kr. 2.610.188 BAI kr. 914.938 kr. 1.379.230 kr. 0 kr. 2.294.168
EPOS kr. 1.253.500 kr. 1.177.962 kr. 0 kr. 2.431.462 EPOS kr. 853.500 kr. 1.177.962 kr. 0 kr. 2.031.462
ETIE kr. 1.750.000 kr. 562.820 kr. 0 kr. 2.312.820 ETIE kr. 1.210.000 kr. 562.820 kr. 0 kr. 1.772.820
HAKL kr. 145.000 kr. 1.624.756 kr. 0 kr. 1.769.756 HAKL kr. 145.000 kr. 1.624.756 kr. 0 kr. 1.769.756
IF kr. 1.440.000 kr. 940.090 kr. 0 kr. 2.380.090 IF kr. 1.260.000 kr. 940.090 kr. 0 kr. 2.200.090
KHRU kr. 340.000 kr. 1.362.008 kr. 0 kr. 1.702.008 KHRU kr. 340.000 kr. 877.008 kr. 0 kr. 1.217.008
MI&IF kr. 375.000 kr. 585.854 kr. 0 kr. 960.854 MI&IF kr. 375.000 kr. 585.854 kr. 0 kr. 960.854
MI kr. 1.315.000 kr. 892.340 kr. 0 kr. 2.207.340 MI kr. 1.315.000 kr. 892.340 kr. 0 kr. 2.207.340
MJE kr. 414.300 kr. 1.152.138 kr. 0 kr. 1.566.438 MJE kr. 283.820 kr. 854.730 kr. 0 kr. 1.138.550
SUS kr. 725.000 kr. 1.909.668 kr. 0 kr. 2.634.668 SUS kr. 535.000 kr. 1.409.048 kr. 0 kr. 1.944.048
TUR kr. 2.700.000 kr. 2.584.944 kr. 0 kr. 5.284.944 TUR kr. 2.180.000 kr. 1.282.980 kr. 0 kr. 3.462.980
TE kr. 188.500 kr. 920.870 kr. 0 kr. 1.109.370 TE kr. 20.000 kr. 733.754 kr. 0 kr. 753.754

kr. 11.877.258 kr. 15.092.680 kr. 0 kr. 26.969.938 kr. 9.432.258 kr. 12.320.572 kr. 0 kr. 21.752.830

2017 2017
ANSØGT BELØB INDSTILLET BELØB

Delsum - ramme Analyse/evalu. Andre opgaver I alt Delsum - ramme Analyse/evalu. Andre opgaver I alt
BAI kr. 1.778.985 kr. 1.094.530 kr. 2.873.515 BAI kr. 1.508.110 kr. 1.094.530 kr. 2.602.640
EPOS kr. 803.000 kr. 1.344.600 kr. 2.147.600 EPOS kr. 703.000 kr. 1.344.600 kr. 2.047.600
ETIE kr. 3.270.000 kr. 0 kr. 3.270.000 ETIE kr. 2.650.000 kr. 0 kr. 2.650.000
HAKL kr. 685.000 kr. 1.635.660 kr. 2.320.660 HAKL kr. 685.000 kr. 1.293.010 kr. 1.978.010
IF kr. 800.000 kr. 1.684.205 kr. 2.484.205 IF kr. 800.000 kr. 1.209.930 kr. 2.009.930
KHRU kr. 295.000 kr. 637.380 kr. 932.380 KHRU kr. 275.000 kr. 637.380 kr. 912.380
MI&IF kr. 0 kr. 0 kr. 0 MI&IF kr. 0 kr. 0 kr. 0
MI kr. 1.980.000 kr. 0 kr. 1.980.000 MI kr. 1.980.000 kr. 0 kr. 1.980.000
MJE kr. 260.875 kr. 287.700 kr. 548.575 MJE kr. 260.875 kr. 287.700 kr. 548.575
SUS kr. 505.000 kr. 774.025 kr. 1.279.025 SUS kr. 435.000 kr. 774.025 kr. 1.209.025
TUR kr. 2.844.000 kr. 3.649.625 kr. 6.493.625 TUR kr. 2.343.500 kr. 2.123.490 kr. 4.466.990
TE kr. 208.500 kr. 1.432.230 kr. 1.640.730 TE kr. 208.500 kr. 769.640 kr. 978.140

kr. 13.430.360 kr. 12.539.955 kr. 0 kr. 25.970.315 kr. 11.848.985 kr. 9.534.305 kr. 0 kr. 21.383.290
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2016 2016
 ANSØGT BELØB INDSTILLET BELØB 

 Delsum - ramme  Analyse/evalu.  Andre opgaver  I alt  Delsum - ramme  Analyse/evalu.  Andre opgaver  I alt 
BAI  kr.         1.909.020  kr.          1.251.090  kr.       3.160.110 BAI  kr.             1.536.300  kr.            1.251.090  kr.       2.787.390 
EPOS  kr.            703.500  kr.          1.228.710  kr.       1.932.210 EPOS  kr.                503.500  kr.            1.228.710  kr.       1.732.210 
ETIE  kr.         2.030.000  kr.       2.030.000 ETIE  kr.             1.880.000  kr.       1.880.000 
HAKL  kr.            532.500  kr.          2.298.700  kr.       2.831.200 HAKL  kr.                532.500  kr.            1.540.000  kr.       2.072.500 
IF  kr.            885.000  kr.          1.625.830  kr.       2.510.830 IF  kr.                885.000  kr.            1.625.830  kr.       2.510.830 
KHRU  kr.            380.000  kr.             795.000  kr.       1.175.000 KHRU  kr.                340.000  kr.                795.000  kr.       1.135.000 
MI&IF  kr.            515.000  kr.           515.000 MI&IF  kr.                515.000  kr.           515.000 
MI  kr.         1.065.000  kr.             505.785  kr.       1.570.785 MI  kr.             1.065.000  kr.                505.785  kr.       1.570.785 
MJE  kr.            634.010  kr.             642.490  kr.       1.276.500 MJE  kr.                634.010  kr.                511.240  kr.       1.145.250 
SUS  kr.            505.000  kr.             663.860  kr.       1.168.860 SUS  kr.                375.000  kr.                663.860  kr.       1.038.860 
TUR  kr.         2.630.000  kr.          3.438.117  kr.       6.068.117 TUR  kr.             2.110.000  kr.            2.355.267  kr.       4.465.267 
TE  kr.            157.000  kr.             958.940  kr.       1.115.940 TE  kr.                157.000  kr.                908.940  kr.       1.065.940 

 kr.       11.946.030  kr.        13.408.522  kr.                   -    kr.     25.354.552  kr.           10.533.310  kr.          11.385.722  kr.                    -    kr.     21.919.032 

2015 2015
 ANSØGT BELØB INDSTILLET BELØB 

 Delsum - ramme  Analyse/evalu.  Andre opgaver  I alt  Delsum - ramme  Analyse/evalu.  Andre opgaver  I alt 
BAI  kr.         1.695.276  kr.          1.286.172  kr.       2.981.448 BAI  kr.             1.695.276  kr.            1.286.172  kr.       2.981.448 
EPOS  kr.            590.000  kr.          1.448.470  kr.       2.038.470 EPOS  kr.                590.000  kr.            1.448.470  kr.       2.038.470 
ETIE  kr.         1.300.000  kr.             295.395  kr.       1.595.395 ETIE  kr.             1.300.000  kr.                295.395  kr.       1.595.395 
HAKL  kr.         1.330.000  kr.          2.253.925  kr.       3.583.925 HAKL  kr.             1.290.000  kr.            1.911.175  kr.       3.201.175 
IF  kr.         1.310.000  kr.          1.617.854  kr.       2.927.854 IF  kr.             1.310.000  kr.            1.293.545  kr.       2.603.545 
KHRU  kr.            620.000  kr.          1.025.000  kr.       1.645.000 KHRU  kr.                620.000  kr.                700.000  kr.       1.320.000 
MI&IF  kr.            280.000  kr.           280.000 MI&IF  kr.                280.000  kr.           280.000 
MI  kr.         1.810.000  kr.             725.773  kr.       2.535.773 MI  kr.             1.600.000  kr.                670.773  kr.       2.270.773 
MJE  kr.            636.500  kr.           636.500 MJE  kr.                636.500  kr.           636.500 
SUS  kr.            740.000  kr.             480.614  kr.       1.220.614 SUS  kr.                670.000  kr.                480.614  kr.       1.150.614 
TUR  kr.         2.820.000  kr.             899.524  kr.       3.719.524 TUR  kr.             2.600.000  kr.                714.524  kr.       3.314.524 
TE  kr.            275.000  kr.             827.959  kr.       1.102.959 TE  kr.                275.000  kr.                827.959  kr.       1.102.959 

 kr.       13.406.776  kr.        10.860.686  kr.                   -    kr.     24.267.462  kr.           12.866.776  kr.            9.628.627  kr.                    -    kr.     22.495.403 
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2014 2014
ANSØGT BELØB INDSTILLET BELØB 

Delsum - ramme Analyse/evalu. Andre opgaver I alt  Delsum - ramme  Analyse/evalu.  Andre opgaver  I alt 
BAI  kr.         1.699.228  kr.             390.196  kr        2.089.424 BAI  kr.             1.699.228  kr. 390.196  kr.       2.089.424 
EPOS  kr.            690.000  kr.          1.300.000  kr        1.990.000 EPOS  kr. 690.000  kr.            1.200.000  kr.       1.890.000 
ETIE  kr.         2.350.000  kr.             400.000  kr        2.750.000 ETIE  kr.             2.170.000  kr. 400.000  kr.       2.570.000 
HAKL  kr.            880.000  kr.             638.422  kr        1.518.422 HAKL  kr. 880.000  kr. 519.522  kr.       1.399.522 
IF  kr.         2.040.000  kr.             637.682  kr        2.677.682 IF  kr.             1.950.000  kr. 637.682  kr.       2.587.682 
KHRU  kr.            420.000  kr.             890.000  kr        1.310.000 KHRU  kr. 400.000  kr. 790.000  kr.       1.190.000 
MI&IF  kr.            990.000  kr            990.000 MI&IF  kr. 800.000  kr.           800.000 
MI  kr.         1.565.000  kr.             954.487  kr        2.519.487 MI  kr.             1.525.000  kr. 904.487  kr.       2.429.487 
MJE  kr.         1.062.500  kr        1.062.500 MJE  kr.             1.062.500  kr.       1.062.500 
SUS  kr.            430.000  kr.          1.237.927  kr        1.667.927 SUS  kr. 180.000  kr.            1.237.927  kr.       1.417.927 
TUR  kr.         2.530.000  kr.          2.455.080  kr        4.985.080 TUR  kr.             1.880.000  kr.            2.316.385  kr.       4.196.385 
TE  kr.            170.000  kr.             679.316  kr            849.316 TE  kr. 170.000  kr. 679.316  kr.           849.316 

 kr        14.826.728  kr           9.583.110  kr - kr      24.409.838  kr            13.406.728  kr             9.075.515  kr - kr      22.482.243
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-Rådet den 12. december 2018 

 
Punkt 8: Fælles FU møde med REP 

 
    

Materiale:  Intet 
 

Bemærkninger: Det blev aftalt på det fælles rådsmøde i september, at de 
to forretningsudvalg skulle mødes to gange årligt til 
opfølgning hhv. planlægning af møder. 
 
Dette er det første af to møder, som omfatter opfølgnin-
gen på det fælles møde. 
 
Mødet afholdes i Undervisningsministeriet torsdag den 
20. december 2018 kl. 13 – 14. 
 

 
Behandling: Til rådets orientering og drøftelse. 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 12. december 2018 

Punkt 9: Erfaringer vedr. kombinationsmuligheder i forhold til 
erhvervsakademierne  

Skriftlig orientering ved konsulent Marie-Louise Bredvig 

Materiale:  • Notat om erfaringer med overgang til akademiud-
dannelse

Bemærkninger: Det blev besluttet på rådsmødet den 19. september at 
anmode Marie-Louise Bredevig fra UCL Erhvervsaka-
demi og Professionshøjskole om en uddybning af de 
erfaringer vedr. kombinationsmulighederne i forhold til 
erhvervsakademierne, som hun omtalte i sit indlæg på 
det fælles rådsmøde med REP den 5. september 2018. 

Behandling: Til rådets orientering og evt. drøftelse 
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Erfaringer med overgang til akademiuddannelse 
Dette dokument er udtryk for oplevede erfaringer i uddannelsesverdenen og ikke nødvendigvis de eneste 
løsninger, der virker. Afsættet for overgangen til akademiuddannelsen tager altid udgangspunkt i den 
enkelte og dennes baggrund, faglighed og historik. 

Nedenstående skitserer to forskellige tilgange – nemlig ”fra én faglighed til en anden” – når man ønsker at 
studere noget andet end ens faglighed, - og ”Bygge oven på egen faglighed” – når man ønsker at 
videreuddanne sig inden for sit felt.  

Fra én faglighed til en anden 
Eks. 1: Mikkel er uddannet tømrer og er ansat som teknisk serviceleder på en folkeskole. Han vil gerne have 
en videregående uddannelse og gerne inden for ledelse… 

Eks.2: Anita er uddannet på Social og Sundhedsskolen og arbejder i hjemmeplejen som koordinator. Hun vil 
gerne være bedre til sit job – som førstelinjeleder selvom hun officielt ikke er leder.  

Hverken Mikkel og Anita er vant til at læse faglitteratur eller være studerende og gå til eksamen. De har 
heller ikke kendskab til grundlæggende ledelsesteorier. For at gøre overgangen blødere planlægges 
forløbet først med Arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Ledelse efterfulgt af akademifaget Ledelse 
i praksis.  

Samlet kører forløbet over 6 måneder, så der er god tid til at absorbere den nye viden og få det trænet i 
praksis – men også til at få læst litteraturen.  Akademifaget Ledelse i praksis planlægges i forhold til det 
øvrige indhold, der ikke opstår alt for meget overlap. Ligeledes anvendes AMU-modulerne til at træne 
abstraktionsniveau og refleksionsevnen. Der skabes – inden for rammerne – en sammenhæng mellem AMU 
og AU. 

Fordele: 

• Mere tid til at optage den nye viden
• Mere tid til at reflektere over og afprøve de nye færdigheder
• Mere tid til at lære at blive studerende

I forbindelse med et Fri-institutionsforsøg fik vi lov til at tilrettelægge et forløb mere frit (dvs uden om 
AMU-reglerne) og der arbejdede vi med en løsning, hvor både AMU og Akademifaget kørte parallelt og i 
samme lokale på samme tid. Dette gav krævede lidt andre virkemidler såsom differentiering i opgaverne, 
online-materiale mm.   
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Denne løsning – fri-institutionsforsøget - er ikke længere en mulighed (pga lovgivningen), så pt kører vi 
ovennævnte løsning, hvor akademifaget ligger i direkte forlængelse af AMU-fagene. AMU-lovgivningen er 
rimelig stram og derfor kører disse fag strengt efter bogen.  

Institutionelle forhindringer/krav: 

Rent institutionelt kræver koblingen mellem AMU og AU samarbejde mellem institutionerne – således at 
deltagerne ikke oplever flere indgange eller overlap. 

På UCL kan vi gøre det i kraft af vores samarbejde med Tietgen Kompetence Center, og det betyder at vi 
kan planlægge og udføre forløbet med en eller to undervisere og hvor undervisningen foregår på samme 
location, således at deltagerne ikke oplever det som to forskellige udbydere/uddannelsesniveauer. Samtidig 
kan indholdet koordineres, så det opleves som et sammenhængende forløb.  

Det kan ikke lade sig gøre af en erhvervsskole eller et erhvervsakademi alene! 

En aftale mellem to institutioner kræver en økonomisk aftale, således at det på forhånd – på ledelsesniveau 
– er aftalt hvordan der skal afregnes og hvem der oppebærer udgifter til administration og undervisere
mm. Derudover skal begges kvalitetssystemer overholdes, samt at de forskellige administrative IT-systemer
anvendes – dvs det er tungt rent kvalitetsmæssigt og administrativt. Sidst men ikke mindst kræver det
konsulenter på begge institutioner, der arbejder for den samme løsning.

Hvis Mikkel ringer til en erhvervsskole, der IKKE har et samarbejde med et erhvervsakademi, - vil han 
formentligt bliver tilmeldt den Grundlæggende lederuddannelse på AMU-niveau – og ikke mere. (dvs ikke 
akademi-delen).  

Ringer han derimod til et erhvervsakademi, der IKKE samarbejder med en erhvervsskole, vil han 
sandsynligvis kun blive tilbudt akademi-uddannelsen i ledelse og opnår dermed ikke de fordele, der er ved 
et længerevarende forløb med mere glidende overgang.  

Bygge ovenpå egen faglighed 
Eks.3: Brian er uddannet elektriker og har arbejdet i samme firma i 12 år. Han vil gerne være installatør, 
men har ikke råd til at læse fuldtid på SU og samtidig vil han være ked af at forlade firmaet, hvor han er 
glad for at være.    

Brian har to muligheder: 

a) Tilmelde sig Akademiuddannelsen i El-Installation (på deltid) og starte direkte på det første
obligatoriske modul, hvor han skal afsted ca 1 dag om ugen.

b) Tilmelde sig et indledende fag, som forbereder ham til studiet og derefter gå i gang med selve
studiet. Det kan være:

o Indledningsfag i matematik
o Indledningsfag i kemi
o Indledningsfag i biokemi
o Indledende kursus - studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning
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Brian vælger sidstnævnte (studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning) som bla. 
indeholder: 

• Motivation og læreprocesser
• Faglig læsning og skrivning, mundtlig formidling
• Litteratursøgning, kildekritik og kildehenvisning
• Undersøgelsesdesign, kvalitativ og kvantitativ data

Det gør Brian klar til dét at være studerende. Klar til at studere faglitteratur og skrive en opgave og gå til 
eksamen.  

Fordelen for Brian ved at vælge studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning, er at han 
bliver klar til at være studerende. Han ved hvordan han tilrettelægger sin læring, han er forberedt på, at dét 
at optage ny læring kan foregå på andre måder, end han er vant til (fx læsning af faglitteratur, gruppe-
diskussioner, videndeling mm).  

Selvom Brian bygger oven på sin faglighed, er læreprocesserne ofte nye for de studerende. Brian er fx ikke 
vant til at sidde på skolebænken hele dagen eller læse faglitteratur.  

Det er et komprimeret forløb på ca 8 uger pr modul, så det er absolut en fordel at kunne planlægge sit 
studie.   

Eks. 4: Susanne er uddannet på Social og Sundhedsskolen og arbejder i hjemmeplejen. Hun vil gerne have 
mere uddannelse inden for sit felt, men er usikker på om hun kan klare det.  

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er den uddannelse hun ønsker. Første modul er ”Professionel 
praksis” og hun er i tvivl om, hvorvidt hun kan klare en videregående uddannelse. 

Susanne starter med AMU-modulet ”Personlig udvikling til arbejde og uddannelse”. Dette AMU-modul har 
følgende målbeskrivelse: 

• Deltageren er i stand til at tilegne sig ny viden og er motiveret til yderligere udvikling og uddannel-
se, fagligt såvel som personligt

• Deltageren kan opstille klare ønsker og mål i forhold til egen kvalificering og uddannelse med
henblik på at matche behovene inden for eget fagområde.

• Deltageren kan håndtere udviklingssamtaler herunder etablere kontakt med og blive forstået af
andre mennesker, tackle situationer, hvor deltageren møder modstand herunder forstå de
psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis kommunikation.

Hun starter derefter på AU i sundhedspraksis og gennemfører første modul. 
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Fordele ved at deltage på AMU-modulet: 

• Hun finder ro og selvtillid til at gå i gang med et studie
• Hun ved hvad hun vil opnå og hvordan hun skal gøre det
• Hun kommer i gang på skolebænken ”uden at det rigtig tæller”

Denne løsning har krævet vejledning og hjælp og kontakt til den erhvervsskole, som udbyder dette 
specifikke AMU-modul. Deltageren har oplevet det som to forskellige skoler, men er blevet ”håndholdt” 
undervejs af vejleder.  

Afrunding 
Fælles for de 4 eksempler er afsættet i den enkeltes ønsker og baggrund. Der er her ikke medtaget 
eksempler på, hvordan Real-Kompetence-Vurdering kan anvendes, men det er også en indgang til 
akademiuddannelserne. (enten til at give adgang for fx en ufaglært, eller til at få godskrevet et fag fordi 
man har erhvervet sig den pågældende viden andetsteds)  

Det er indtrykket, at muligheden for RKV ikke så er kendt blandt studerende / kommende studerende, som 
man kunne ønske.  

Udfordringer generelt med vertikal uddannelse 

• En deltager kan ikke nødvendigvis gennemskue hvilke institutioner, der samarbejder (eller om de
overhovedet samarbejder vertikalt) – det kan være svært at vide, hvor man skal henvende sig

• Møder deltageren en vejleder, der kender begge niveauer? Ellers risikerer deltageren kun at blive
tilbudt AMU-kurser på en erhvervsskole – og tilsvarende kun akademifag på et erhvervsakademi.

• Det danske uddannelsessystem er for nogen en jungle, som er svær at finde rundt i
• Der er for mange indgangsportaler og det kan være svært at finde ud af, hvor man skal starte.
• Den skarpe adskillelse af niveauer (erhvervsskoler, Erhvervsakademier, UC’er) har gjort det

vanskeligere for deltagerne og der er større risici for overlap uddannelserne/niveauerne imellem.
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 12. december 2018 

Punkt 10: Status på AMU-tilsyn 

Materiale:  Notat om Status på AMU-tilsyn 2018 

Bemærkninger: Styrelsen har i 2018 fortsat det hidtidige tilsyn med 
AMU-udbydernes overordnede ansvar for at overholde 
kravene til uddannelsernes indhold (programansvar), 
herunder 2018 et skærpet tilsyn med DEKRA. 

Derudover har styrelsen i 2018 fået afsluttet to ældre 
tilsynssager, som har kørt i en årrække. 

I 2018 er der fulgt op på de fem AMU-udbydere, der 
blev udtaget til tilsyn i forbindelse med screeningen i 
2017. 

Behandling: Til rådets orientering og evt. drøftelse 

95



Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 
Afdelingen for Erhvervsrettet 
Uddannelse og Tilskud 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR-nr.: 29634750
16. november 2018
Sagsnr.:18/15258

Status på AMU-tilsyn 2018 

Styrelsens tilsyn på AMU-området har i 2018 været fokuseret på tre ind-
satsområder: 

• Monitorering af AMU-området.
• Afslutning af ældre tilsynsager.
• Det risikobaserede tilsyn via screening af resultater i VisKvalitet.

Monitorering af AMU-området 
Styrelsen har i 2018 fortsat det hidtidige tilsyn med AMU-udbydernes 
overordnede ansvar for at overholde kravene til uddannelsernes indhold 
(programansvar). Tilsynet har primært taget udgangspunkt i en række 
uanmeldte tilsynsbesøg på udvalgte institutioner, hvor især DEKRA-
koncernen har påkaldt sig særlig opmærksomhed grundet intens medie-
omtale.  

På baggrund af medieomtalen og spørgsmål fra Folketingets Undervis-
ningsudvalg til undervisningsministeren iværksatte STUK fra maj 2018 et 
skærpet tilsyn med DEKRA, som indeholdt følgende elementer: 

1. At DEKRA månedligt skulle indberette kritik, som kursusdelta-
gerne tilkendegav i AMU´s evalueringssystem VisKvalitet.

2. Da en del af de oplysninger, som kom frem via medieomtalen,
vedrørte anklager om manipulation med deltagernes besvarelser
af evalueringer, blev DEKRA desuden forpligtet til at sikre en
besvarelsesprocent på 90 %, at mindst 75 % af evalueringerne fo-
regik online ved kursusafslutning, og at oplyse alle deltagerne om
at de svar, de gav i evalueringerne, også ville blive sendt til
STUK.

3. At der ville blive gennemført en række uanmeldte tilsynsbesøg,
målrettet de kursustyper, der var blevet kritiseret og at tilsynsbe-
søgene så vidt muligt ville blive gennemført i samarbejde med
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Færdselsstyrelsen under Transport, Bygnings- og Boligministeri-
et. 

STUK gennemgik de kritiske deltagerkommentarer, DEKRA fik fra maj 
til og med august 2018. Der var ikke kritiske bemærkninger om de em-
ner, som blev rejst i medierne, som primært drejede sig om manglende 
undervisning og/eller lærerfri undervisning Besvarelsesprocenten i Vis-
Kvalitet lå over 90 % for alle DEKRA´s afdelinger, og næsten 100 % af 
alle evalueringer var foregået online. Derudover var styrelsen på 20 uan-
meldte tilsynsbesøg på alle DEKRA´s afdelinger, hvoraf det ene har væ-
ret afviklet sammen med Færdselsstyrelsen.  

Tilsynsbesøgene medførte for STUKs vedkommende ikke alvorlige kriti-
ske bemærkninger; men gav anledning til, at DEKRA blev bedt om at 
tilrette en introduktionsvideo om VisKvalitet. Færdselsstyrelsen fandt 
heller ikke tegn på regelovertrædelser.  

Afslutning af tilsyn 
På den baggrund afsluttede STUK tilsynet og konkluderede, at der ikke 
var fundet tegn på lovovertrædelser eller utilstrækkelig kvalitet hos DE-
KRA. 

Undervisningsministeren orienterede afslutningsvis Folketingets Under-
visningsudvalg om resultatet af tilsynet, se bilag 1.  

Uanmeldte tilsynsbesøg og skrivebordstilsyn 
Derudover har styrelsen haft ti enkeltsagstilsyn; et enkelt uanmeldt til-
synsbesøg og ni ”skrivebordstilsyn” omhandlende bl.a. reglerne for mar-
kedsføring, udbud, deltagerbetaling og AMU på alle tidspunkter, disse 
tilsyn er blevet afsluttet, efter at de pågældende institutioner har rettet op 
på de forhold, som styrelsen har bedt dem om.  

Afslutning af æ ldre tilsynssager 
Derudover har styrelsen i 2018 fået afsluttet to ældre tilsynssager, som 
har kørt i en årrække. Det drejer sig om:   

• Afgørelse om taxametertilskud og VEU-godtgørelse for ca. 5 mio.
kr., hvor styrelsen har stævnet tidligere AMU-udbyder for manglende
tilbagebetaling af beløb. Retten i Aarhus afsagde i marts 2017 kendel-
se vedrørende spørgsmålet om forældelse i tilsynssagen. Styrelsen fik
medhold om, at sagen ikke var forældet, hvorefter sagen blev kæret
til Vestre Landsret, hvor styrelsen også fik medhold. Sagen er nu af-
sluttet, og tidligere AMU-udbyder har indbetalt beløbet den 3. sep-
tember 2018.

• Afgørelse om taxametertilskud og VEU-godtgørelse for ca. 6,5 mio.
kr., hvor AMU-udbyder har stævnet styrelsen og krævet beløbet til-
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bagebetalt. Retten i København afsagde i juni 2017 kendelse og Sty-
relsen fik medhold i sagen, hvorefter sagen blev kæret til Østre 
Landsret, hvor styrelsen også fik medhold den 24. august 2018. Sa-
gen er dermed afsluttet.     

Det risikobaserede tilsyn via screening af resultater i VisKvalitet 
Screeningsresultater  
I 2018 er der fulgt op på de fem AMU-udbydere, der blev udtaget til 
tilsyn i forbindelse med screeningen i 2017. Resultatet af opfølgningen 
er, at alle fem udbydere nu har fået en bedre vurdering af deltagerne målt 
på kursusudbytte og mindst en af de to øvrige kvalitetsdimensioner. 

I 2018 er der, jf. tilsynsplanen, ikke foretaget en generel screening blandt 
alle udbydere i VisKvalitet. Trepartsaftalen indebærer blandt andet, at der 
skal udarbejdes en ny model for det risikobaserede tilsyn i begyndelsen af 
2019, hvor andre faktorer end evalueringer inddrages, specielt prøvere-
sultater, hvilket er afspejlet i styrelsens tilsynsplan for 2019.  

Svarprocenter 
Alle deltagere på AMU skal have tilbudt at evaluere deres kursus med et 
spørgeskema fra VisKvalitet. Et fokusområde i styrelsens arbejde med 
VisKvalitet er derfor også at sikre, at dette sker. 

Tidligere opgjorde styrelsen institutionernes svarprocenter, på baggrund 
af aktivitetstal fra AMU-statistikken og tal for antal evaluerende deltagere 
fra VisKvalitet. På baggrund af problemer med direkte at sammenholde 
disse tal udarbejdede styrelsen en ny model for opgørelse af svarprocen-
ter, som sammenholder udfyldte og ikke udfyldte spørgeskemaer i Vis-
Kvalitet. Analyse af tallene viser, at 1/3 af AMU-udbyderne har en svar-
procent på 80 og derover, og at den gennemsnitlige svarprocent det se-
neste år er 67 %.  

Der er forstsat en større gruppe udbydere, der har meget lave svarpro-
center, og styrelsen vil i den kommende tid følge op på og belyse be-
grundelser og eventuelle udfordringer, disse udbydere måtte have med at 
gennemføre evalueringerne. De tilbagevendende problemer med at få 
svarprocenterne i VisKvalitet tilstrækkeligt højt op understreger behovet 
for at tilsynet fremadrettet også omfatter andre indikatorer. 
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Ministeren 

Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
Tlf.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR-nr.: 29634750

5. oktober 2018
Sagsnr.:18/13074

Undervisningsudvalget 
Christiansborg 

Redegørelse til Folketingets Undervisningsudvalg om skærpet til-
syn med DEKRAs AMU-aktiviteter  

Baggrund 
Undervisningsudvalget stillede efter ønske fra Jacob Sølvhøj (EL) den 9. 
april 2018 følgende spørgsmål:   

”Vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer Undervisningsministeriet har sat i 
værk på baggrund af artiklen ”Privat skole skovler skattekroner ind, mens elever må 
passe sig selv”, Avisen.dk den 9. april 2018? 

I artiklen var der især fokus på manglende undervisning og/eller lærerfri 
undervisning hos DEKRA. I opfølgende artikler var der fokus på, at 
DEKRA bevidst søgte at påvirke kursisternes evaluering af kurserne. 

Den 7. maj 2018 orienterede jeg udvalget om, at Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet gældende fra maj måned havde iværksat et skærpet kva-
litetstilsyn med AMU-udbyderen for at undersøge de oplysninger, der 
var kommet frem i denne og andre artikler mv., og som indeholdt føl-
gende elementer: 

1. At AMU-udbyderen månedligt skulle reagere på og indberette even-
tuel kritik, som kursusdeltagerne tilkendegav i AMU’s evalueringssy-
stem Viskvalitet.dk eller på anden vis.

2. Da en del af de oplysninger, som kom frem via Avisen.dk, vedrørte
anklager om manipulation med deltagernes besvarelser af evaluerin-
ger, blev AMU-udbyderen desuden forpligtet til,

- At sikre en besvarelsesprocent på 90 %, hvilket er 10 % mere end
styrelsens minimumskrav på 80 %
- At sikre at mindst 75 % af evalueringerne foregik online af delta-
gerne ved kursusafslutning
- At oplyse alle deltagerne om, at de svar og kommentarer, de gav i
evalueringerne, også ville blive sendt til Styrelsen for Undervisning
og Kvalitet.
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3. At der ville blive gennemført en række uanmeldte tilsynsbesøg, mål-
rettet de kursustyper, der var blevet kritiseret og at tilsynsbesøgene
så vidt muligt ville blive gennemført i samarbejde med Færdselssty-
relsen under Transport, Bygnings og Boligministeriet.

Jeg lovede afslutningsvis at orientere udvalget om resultatet af tilsynet, 
når Styrelsen for Undervisning og Kvalitet havde afsluttet og konklude-
ret på de igangsatte initiativer. 

Jeg kan oplyse udvalget, at STUK nu har afsluttet tilsynet og konklude-
ret, at der ikke er fundet tegn på manglende undervisning, lovovertrædel-
ser eller utilstrækkelig kvalitet hos DEKRA. 

Om de enkelte initiativer kan jeg oplyse følgende: 

Ad 1) 
Alle AMU-godkendte DEKRA afdelinger har fra maj-august 2018 skulle 
indsende alle kritiske deltagerkommentarer, der er afleveret til DEKRA, 
enten via evalueringer med Viskvalitet.dk eller på anden vis, f.eks. på 
mail, til styrelsen. Månedens kritiske kommentarer skulle ledsages med 
forklaring, samt en kort redegørelse for DEKRAs opfølgning. 

Styrelsen har i forlængelse af DEKRAs afrapportering af kritiske delta-
gerkommentarer gennemført en række stikprøver med DEKRA i Vis-
Kvalitet for at sammenligne de redegørelser, som DEKRA har sendt til 
styrelsen. Styrelsen har ikke fundet kritiske uoverensstemmelser. 

DEKRAs afrapportering af kritiske deltagerkommentarer 
DEKRAs afrapportering af kritiske deltagerkommentarer har været delt 
op i følgende fire kvalitetsdimensioner: 
• Kursusudbytte
• Lærerens præstation
• Undervisningens form og indhold
• Andet – fx lokaler, udstyr og kantineforhold.

I bilag 1 er antallet af kritiske kommentarer opgjort pr. måned pr. afde-
ling i de fire kvalitetsdimensioner, heraf hvor mange der har krævet en 
form for opfølgning for DEKRA samt i alt. Derudover er der medtaget 
en række eksempler på de kritiske bemærkninger, der har krævet opfølg-
ning fra DEKRA, samt hvad DEKRAs svar i forhold til opfølgning har 
været. 

Der har i perioden maj-august 2018 været skønsmæssigt ca. 8000 kursi-
ster på DEKRAs syv afdelinger, heraf har 7290 kursister besvaret evalue-
ringen af kurserne. Der har i alt været 3343 bemærkninger, hvoraf 531 
har været kritiske, hvilket svarer til 15 % af de afgivne bemærkninger. Af 
de 531 bemærkninger har 112 krævet en form for opfølgning fra DE-
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KRA, som DEKRA har iværksat passende initiativer i forhold til. Det 
har primært drejet sig om lokaleforhold, bedre information om kantine-
forhold mv., om læreres undervisning og om undervisningsmateriale. 
Der er ikke bemærkninger, som fokuserer på manglende undervisning 
eller lærerfri undervisning, hvilket var hovedfokus i artiklerne i Avi-
sen.dk. De øvrige bemærkninger har drejet sig om forhold, som DEKRA 
ikke har indflydelse på – fx undervisningstidens længde og krav om til-
stedeværelse i 7,4 timer for at opnå VEU-godtgørelse.  

Ad 2) 
En del af de oplysninger, som kom frem via Avisen.dk, vedrørte anklager 
om manipulation med deltagernes besvarelser af evalueringer. DEKRA 
skulle derfor sikre, at der var en besvarelsesprocent i Viskvalitet.dk på 
mindst 90 % opgjort for hver afdeling, der er godkendt som selvstændig 
udbyder på AMU. DEKRA skulle i den sammenhæng dokumentere sin 
svarprocent ved månedligt at opgøre antal afsluttede AMU-deltagere i 
forhold til antal registrerede evalueringer i samme periode, og notere den 
i den månedlige afrapportering til styrelsen. 

Besvarelsesprocenten i VisKvalitet for DEKRAs syv afdelinger har i 
perioden maj-august 2018 generelt ligger over 90 %, i få tilfælde et par 
procentpoint under 90 % og i 2 tilfælde på 63 og 73 %, men der har væ-
ret tale om henholdsvis en teknisk fejl og et hold, hvor mange kursister 
dumpede, hvorefter de ikke besvarede.  

DEKRA skulle endvidere sikre, at mindst 75 % af alle gennemførte eva-
lueringer foregik online på Viskvalitet.dk. 100 % af alle evalueringer er i 
perioden sket online, med undtagelse af en enkelt afdeling hvor den on-
line gennemførsel er på 94 %.  

Derudover skulle DEKRA sikre, at alle evalueringer blev gennemført 
ved kursusafslutning, samt at alle kursister blev oplyst om, at de svar og 
kommentarer, de gav i evalueringerne, også ville blive sendt til Styrelsen 
for undervisning og kvalitet. På de uanmeldte tilsynsbesøg, som der re-
degøres for nedenfor, har styrelsen spurgt kursisterne om, det også har 
været tilfældet. Det har styrelsen kun fået bekræftende svar på. Som op-
følgning på styrelsens tilsynsbesøg har DEKRA desuden ændret en præ-
sentationsvideo om VisKvalitet, idet styrelsen fandt, at den version, som 
blev anvendt før tilsynet, kunne give anledning til, at kursisterne sprang 
spørgsmål i VisKvalitet over. Det er i den forbindelse indskærpet overfor 
DEKRA og kursisterne, at det er vigtigt, at alle spørgsmål besvares. 

DEKRAs afdelingernes generelle kursisttilfredshed med kurserne har i 
perioden januar til september 2018 ligget på eller over landsgennemsnit-
tet. 

101



4 

Ad 3) 
Tilsynsbesøg 
Styrelsen har været på i alt 20 uanmeldte tilsynsbesøg på DEKRAs syv 
afdelinger, her har styrelsen besøgt kurser af samme type, som har været 
kritiseret i avisen.dk´s artikler. Styrelsen har på tilsynsbesøgene talt med 
faglærere, uddannelsesledere og kursister, og styrelsen har heller ikke her 
fundet tegn på manglende undervisning eller lærerfri undervisning. Et 
enkelt tilsynsbesøg har været gennemført i samarbejde med Færdselssty-
relsen, som heller ikke havde bemærkninger. 

Herudover har Færdselsstyrelsen fra januar til september 2018 gennem-
ført fem ordinære tilsyn hos DEKRA. Tilsyn gennemføres som stikprø-
vekontroller, hvor der udtrækkes et kursushold for hvert uddannelses-
sted. 

Resultatet af Færdselsstyrelsens tilsyn bedømmes på en skala med trinene 
A, B og C. A gives når resultatet er tilfredsstillende, B gives når der har 
været anledning til bemærkninger, og C gives når resultatet af tilsynet 
ikke har været tilfredsstillende.  

Fire af de gennemførte tilsyn resulterede i bedømmelsen A. To af de 
gennemførte tilsyn resulterede i bedømmelsen B. På baggrund af be-
dømmelsen B har Færdselsstyrelsen, hvor det har været relevant, pålagt 
det pågældende uddannelsessted at implementere korrigerende foran-
staltninger. Det er ikke Færdselsstyrelsens vurdering, at de forhold, som 
har resulteret i bedømmelsen B, har haft nogen særlig betydning for kur-
sisternes udbytte af undervisningen. 

Afslutning af tilsyn  
På baggrund af ovenstående er det skærpede kvalitetstilsyn med DEKRA 
afsluttet. DEKRA vil fortsat indgå i det ordinære tilsyn. 

Med venlig hilsen 

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

Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 12. december 2018 

Punkt 11: Status på EfterUddannelse.dk 

Materiale: Orienteringsnotat 

Bemærkninger: I forlængelse af trepartsaftalen fra 2017 overtager AUB 
administrationen af VEU-godtgørelse og befordringstil-
skud for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der 
påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere. 

For at understøtte AUB’s overtagelse er der udviklet en 
ny webservice i EfterUddannelse.dk, som AUB kan 
bruge til at hente oplysninger om relevante tilmeldinger 
til brug for sagsbehandling og udbetaling 

Notatet omfatter 3 afsnit: 
1. It-understøttelse af administration af VEU-

godtgørelse til AUB:
- Webservice til a-kasser
- Understøttelse af delmål
- Ophævelse karenskrav ved vejrlig
- Forhøjelse af godtgørelsessatsen

2. Efteruddannelse.dk uden EASY
3. Status for hotline

- Tilfredshedsmålinger

Behandling: Til rådets orientering og evt. drøftelse 
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Styrelsen for It og Læring 
Afdelingen for Produkter og 
Projekter 

Vester Voldgade 123 
1552 København V 
Tlf.: 35 87 88 89 
E-mail: stil@stil.dk
www.stil.dk
CVR-nr.: 13223459

29. november 2018

Sagsnr.:18/15360-1 

Notat 

Vedrørende: Orientering til VEU-rådet om status for efterud-
dannelse.dk 

Skrevet af: Nikolaj Sørensen; Marianne G. Larsen 
Version: 1 
Fordeling: VEU-rådet 

Status for efteruddannelse.dk 

1 Ændringer i forlængelse af trepartsaftalen 

1.1 It-understøttelse af administration af VEU-godtgørelse til 
AUB  

I forlængelse af trepartsaftalen fra 2017 overtager AUB administrationen 
af VEU-godtgørelse og befordringstilskud for erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse, der påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere. 

Det betyder helt konkret, at VEU-ansøgningen – som vi kender den i 
dag – udfases og at AUB sagsbehandler og udbetaler på baggrund af 
tilmeldingsoplysninger. Desuden afskaffes 7,4 timers reglen, idet det bli-
ver muligt at få godtgørelse for alle undervisningstimer, hvor der er løn-
tab. Initiativ 44 vedr. VEU-godtgørelse ved 100 % fjernundervisning 
(forsøg) understøttes også med AUB’s overtagelse.  

For at understøtte AUB’s overtagelse, er der udviklet en ny webservice i 
EfterUddannelse.dk, som AUB kan bruge til at hente oplysninger om 
relevante tilmeldinger til brug for sagsbehandling og udbetaling. Webser-
vicen er leveret til test hos STIL og AUB i oktober. 

Desuden kommer der en række ændringer i brugergrænsefladen bl.a. syv 
nye spørgsmål i alle relevante tilmeldingsflows for at AUB kan udbetale 
på baggrund af tilmeldingsdata. Disse syv spørgsmål vil tilsammen udgø-
re ansøgningsgrundlag til ansøgning om veu-godtgørelse, befordrings-
godtgørelse eller begge dele. STIL er pt. i gang med at teste disse æn-
dringer. 

Tidsplanen er stram, og der er derfor tænkt i etapeinddeling, hvor de 
nødvendige tilpasninger for at AUB kan sagsbehandle og udbetale VEU-
godtgørelse og befordringstilskud, er klar til 1. januar 2019, dvs. webser-
vice til AUB og mulighed for at udfylde og redigere ansøgningsgrundlag i 
alle relevante tilmeldingsflows.  
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Herefter forventes yderligere tilpasninger idriftsat i 1. kvartal 2019. De 
yderligere tilpasninger har bl.a. til formål at hjælpe brugeren til at få 
overblik over, om han/hun mangler at udfylde ansøgningsspørgsmål på 
eksisterende tilmeldinger. 

Med AUB’s overtagelse afskaffes 4-uger ansøgningsfristen, dvs. at bruge-
ren ikke mister muligheden for at få godtgørelse, hvis ansøgningen ind-
sendes mere end fire uger efter kursets afholdelse. Dette er gældende 
hvis ansøgningen vedrører erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, 
der påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere. 

1.1.1 Webservice til a-kasser 
Når AUB overtager veu-administrationen har a-kasserne ikke længere 
indsigt i deres medlemmers deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efter-
uddannelse. STIL udvikler derfor en ny webservice, der skal give a-
kasserne mulighed for at modtage tilmeldingsdata om egne medlemmer. 
STIL har været i dialog med a-kasse repræsentanter herom, og webser-
vicen forventes leveret i 1. halvår 2019. 

1.2 Understøttelse af delmål  
Der er i september 2018 idriftssat tilpasninger af EfterUddannelse.dk, 
der gør det muligt at vise delmål i kursusbeskrivelse, kursussøgning og 
tilmelding. EfterUddannelse.dk er derfor klar, når der bliver udbudt kur-
ser med delmål. Ændringen følger af trepartsaftalens initiativ 37. 

Tilpasningen består i at synliggøre ”niveau” i kursussøgning, kursusbe-
skrivelse og tilmelding, så brugeren kan se, om der udbydes ”hele mål” 
eller ”delmål”. Delmål kan kendes ved, at de har niveau ”A”, ”B”, ”C” 
osv..  

1.3 Ophævelse karenskrav ved vejrlig 
Der er gennemført en række ændringer i EfterUddannelse.dk for at kun-
ne understøtte undtagelse fra karenskravet om 14 dages beskæftigelse 
ved vejrlig. 

Initiativet trådte i kraft pr. 1. januar 2018 med forsinket it-understøttelse 
– ændringerne blev idriftsat 31. maj 2018. Den forsinkede it-
understøttelse betød, at der blev set bort fra fireugers fristen for ”vejrlig-
ansøgninger”, som blev sendt for sent pga. endnu ikke udviklet it-
understøttelse. Ændringen er en konsekvens af trepartsaftalens initiativ
40.

1.4 Forhøjelse af godtgørelsessatsen 
Der er i januar 2018 implementeret diverse tekstændringer i EfterUd-
dannelse.dk vedrørende forhøjelse af veu-godtgørelsessats fra 80% til 
100%. 

Ændringen følger af trepartsaftalens initiativ 58. 
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2 Efteruddannelse.dk uden EASY. 

Som led i markedsgørelsen af de studieadministrative systemer for ung-
doms- og voksenuddannelsesområdet under Undervisningsministeriet er 
der udviklet en række webservices, som skal sikre, at EfterUddannelse.dk 
kan fungere uden EASY-A, så: 

• EfterUddannelse.dk kan få de nødvendige oplysninger om ud-
budte hold, ledige pladser, tilmeldinger m.v. fra uddannelsesste-
dernes studieadministrative systemer

• Uddannelsesstederne kan hente tilmeldinger og ændringer til dis-
se fra EfterUddannelse.dk til eget studieadministrativt system

De nye webservices blev idriftsat den 10. juli 2018. 

Desuden idriftsættes snarest en webservice, ”HentUdbud”, som kan 
anvendes af systemer, som fx UG.dk, STAR, amukurs.dk til at hente 
oplysninger om udbudte hold fra EfterUddannelse.dk i stedet for at hen-
te fra den centrale EASY-F (som erstatning for W005, der vil ”miste” 
oplysninger efterhånden som skolerne skifter EASY-A ud med nyt stu-
dieadministrativt system). 

3 Status for hotline 

I 3. kvartal 2018 har hotlinen for EfterUddannelse.dk: 

• Besvaret  1.707 telefoner
• Svarprocent 85%
• Andel besvaret inden for 3 min: 75%

3.1 Tilfredshedsmålinger 
Der gennemføres en tilfredshedsmåling af de henvendelser, som kom-
mer fra en mobiltelefon. Når opkaldet er afsluttet, modtager brugeren en 
sms med spørgsmål om, hvordan han/hun har oplevet den vejledning, 
som han/hun netop har fået. Vurderingen sker på en skala på 1-5 – hvor 
5 er meget tilfreds.  

Den gennemsnitlige vurdering for 3. kvartal 2018 var 4,3.  SMS-
undersøgelsen er sendt til 1037 personer hvoraf 347 (33%) har svaret. 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 12. december 2018 

Punkt 12: Rådets konstitutionsperiode samt fremtidig repræsentation i rådet 

Materiale:  Notat om proces. 

Bemærkninger: VEU-rådets konstitueringsperiode udløber 31. maj 
2019, hvorefter en ny firårig konstitueringsperiode be-
gynder 1. juni 2019. 

I forbindelse med fusionen af LO og FTF til en ny ho-
vedorganisation under navnet Fagbevægelsens Hoved-
organisation samt sammenlægningen af Uddannelses-
forbundet og Handelsskolernes Lærerforening (HL) bli-
ver beskikkelsesreglerne til VEU-rådet tilpasset. 

Ændringerne træder i kraft den 1. juni 2019. 

Behandling: Til rådets orientering og evt. drøftelse 
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Departementet 
Center for Gymnasier, 
Erhvervs- og 
Voksenuddannelser 

Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
Tlf.: 33 92 50 00 
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
6. december 2018
Sagsnr.:18/16361

Til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse 
VEU-rådet 

Notat om processen i forbindelse med VEU-rådets nye konstitue-
ringsperiode 2019 – 2023 

Undervisningsministeren nedsætter Rådet for Voksen- og Efteruddan-
nelse (VEU-rådet) og beskikker endvidere formand, medlemmer og sup-
pleanter samt tilforordnede for en periode på 4 år, jf. § 4, stk. 1-3, og stk. 
5, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.  

Da det nuværende råds beskikkelsesperiode udløber pr. 31. maj 2019, vil 
Undervisningsministeriet derfor i marts måned 2019 anmode de indstil-
lingsberettigede organisationer og myndigheder om at indstille medlem-
mer, suppleanter og tilforordnede til VEU-rådet. 

Der kan ske genbeskikkelse. 

Beskikkelsesperioden vil løbe fra den 1. juni 2019 og frem til og med den 
31. maj 2023.

Undervisningsministeriet henleder opmærksomheden på, at ligestillings-
lovens regler gælder. 

Lovforslag L 104 om ændring af bl.a. lov om arbejdsmarkedsuddannelser 
m.v. indeholder foreslåede ændringer af teknisk karakter som følge af
sammenlægning af en række arbejdstagerorganisationer.

Efter lovforslaget får Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som er 
en fusion af LO og FTF, 8 medlemmer af rådet, hvor LO i dag har 7 
medlemmer og FTF 1 medlem. Der sker ikke andre ændringer af antallet 
af medlemmer, og der er således ikke sket en ændring i fordelingen af 
antallet af medlemmer. 

På samme måde beskikkes 3 suppleanter for FH, hvor LO i dag har 2 
suppleanter og FTF 1 suppleant. Dansk Arbejdsgiverforening har fortsat 
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2 suppleanter og de øvrige organisationer og myndigheder, som indstiller 
repræsentanter, hver 1 suppleant. Der er således ikke ændring i fordelin-
gen af antallet af suppleanter. 

Endvidere får Uddannelsesforbundet 1 tilforordnet, efter at Handelssko-
lernes Lærerforening (HL) er blevet lagt sammen med Uddannelsesfor-
bundet, i modsætning til i dag hvor Uddannelsesforbundet og HL har 
hver 1 tilforordnet. 

Ændringerne forventes at træde i kraft fra 1. juni 2019. 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 12. december 2018 

Punkt 13: Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 3. kvartal 2018 

Materiale: Notat om Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og al-
men VEU i 3. kvartal 2018 

Bemærkninger: Notatet, der er udsendt til rådets orientering den 21. no-
vember 2018, er medtaget på dette mødes dagsorden, 
idet notatet var på dagsordenen på rådets aflyste okto-
bermøde. 

Behandling: Til rådets orientering og evt. drøftelse 
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Undervisningsministeriet 

Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og 
efteruddannelsesområde efter 3. kvartal 2018  

November 2018 

Resume 
Notatet opgør aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse for 1. - 3. kvartal 2018. Det bemærkes, at aktivitetstal for 3. 
kvartal 2018 er korrigeret for, at en mindre del af aktiviteten i 3. kvartal typisk 
først indberettes i 4. kvartal. De anvendte korrektionsfaktorer er baseret på 
efterindberetningerne for 3. kvartal i 2017.  

Efter 1. – 3. kvartal 2018 ligger den ordinære aktivitet på 
Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) målt i årselever på samme niveau som 
aktiviteten efter 1. – 3. kvartal i 2017.  

Forbruget på AMU er i 1. – 3. kvartal 2018 steget med 16 pct. i forhold til 
samme periode i 2017. Dette kan primært tilskrives de takstforhøjelser, der blev 
aftalt i forbindelse med Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, 
efter- og videreuddannelse (2018-2021). 

Aktiviteten på AMU for ledige i regi af beskæftigelsessystemet er faldet i forhold 
til aktiviteten i 1. – 3. kvartal 2017, hvilket hovedsageligt skyldes, at aktiviteten på 
seks ugers jobrettet uddannelse er faldet med 20 pct. En fortsat faldende 
ledighed kan være en del af forklaringen på udviklingen. Den samlede AMU 
aktivitet for både beskæftigede og ledige faldt med 2 pct. i forhold til 1. – 3. 
kvartal 2017. 

Forbrug af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og logi) udgør efter 1. – 3. 
kvartal 2018 56 pct. af det budgetterede på FL 2018, og er 15 pct. højere end 
forbruget for samme periode i 2017. Stigningen i forbruget skyldes, at VEU-
godtgørelsen er forhøjet fra 80 pct. til 100 pct. af den maksimale dagpengesats. 

GVU-aktiviteten er faldet med 35 årselever i forhold til samme periode sidste år. 
Dette skyldes, at GVU’en pr. 1. august 2015 blev nedlagt og derefter løbende 
bliver udfaset frem mod 2021. 

På det almene område er aktiviteten på FVU inklusiv rekvireret aktivitet steget 
med 13 pct. i 1. – 3. kvartal af 2018 sammenlignet med samme periode sidste år. 
Ser vi bort fra rekvireret aktivitet, er FVU-aktiviteten steget med 21 pct. Den 
samlede aktivitetsstigning på FVU skyldes især en stor aktivitetsstigning på FVU 
– Start. Her er aktiviteten (ekskl. rekvireret aktivitet) steget med 97 pct. i 1. – 3. 
kvartal af 2018 sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiviteten på FVU 
(ekskl. rekvireret aktivitet) udgør i alt ca. 101 pct. af den budgetterede aktivitet på 
FL18.
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Aktiviteten på avu (ekskl. rekvireret aktivitet) og OBU er til gengæld faldet med 
hhv. 6 pct. og 15 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. 
Virksomhedsrettet OBU udgør ca. 8 pct. af den samlede aktivitet på 
ordblindeområdet. OBU- og avu-aktiviteten i 1.- 3. kvartal af 2018 udgør hhv. 56 
pct. og 86 pct. af den budgetterede aktivitet på FL18.  

Aktivitet på erhvervsrettet VEU 
Den samlede ordinære aktivitet på AMU – dvs. aktivitet inden for de fælles 
kompetencebeskrivelser (FKB) – udgør i 1. – 3. kvartal 2018 3.313 årselever. 
Samlet set er der budgetteret med en aktivitet inden for FKB på 5.274 årselever i 
2018, hvormed aktiviteten i 1. – 3. kvartal 2018 udgør 63 pct. af det budgetterede 
på FL18. Dette svarer til samme niveau som den samlede ordinære aktivitet i 
samme periode i 2017, jf. tabel 1.  

Tabel 1: Aktivitet i årselever – inden for de fælles kompetencebeskrivelser 
(FKB), ÅE 

Aktivitet 
1. – 3.
kvartal 

2018 

Budgetteret 
aktivitet 
FL2018 

Andel af 
budgetteret 
aktivitet på 

FL 2018 

Aktivitetsændri
ng ifht. 1. – 3. 
kvartal 2017, i 

pct. 
IT-fag 45 99 45% -26%
Sprogfag 0 0 0% - 
Almene fag 13 26 48% -27%
"Organisatoriske" fag 253 455 56% -10%
Teknisk-faglige og merkantile fag 2.570 3.972 65% 1% 
Individuel kompetenceafklaring 11 29 38% -33%
AMU SOSU og pæd. 411 693 59% 6% 
Læse- skrive og regnekurser uden 
deltagerbetaling 10 - - 57% 

I alt (inden for FKB) 3.313 5.274 63% 0% 

Den samlede aktivitet på AMU for både beskæftigede og ledige (dvs. inkl. 
rekvireret aktivitet) udgør 4.940 årselever i 1. – 3. kvartal 2018, hvilket svarer til et 
fald på 2 pct. sammenlignet med samme periode i 2017, jf. tabel 2. Det er primært 
et fald på 20 pct. i aktiviteten for kategorien ’Heraf 6 ugers jobrettet uddannelse’, 
der er årsag til faldet i AMU-aktiviteten samlet set. Faldet i aktiviteten for 6 ugers 
jobrettet uddannelse kan tilskrives et fald i ledigheden det seneste år. 

Udover den ordinære aktivitet, der udgør 3.313 årselever i 1. – 3. kvartal 2018, 
består den samlede aktivitet på AMU af 668 årselever på 6 ugers selvvalgt 
uddannelse, 148 årselever for personer med videregående uddannelse samt 811 
årselever vedrørende øvrig rekvireret uddannelse.  

I henhold til Aftalen om vækstpakke 2014 skal personer med forældede 
videregående uddannelser ikke betale deltagerbetaling i perioden 2015-2017. 
Denne gruppe indgår i opgørelsen som tilskudsberettiget aktivitet under ’Heraf 
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ordinær uddannelse’ indtil udgangen af 2017. Fra og med 1. januar 2018 har 
personer med videregående uddannelser igen betalt fuld deltagerbetaling, hvilket 
er den primære forklaring på stigningen på 39 pct. i kategorien ’Heraf personer 
med en videregående uddannelse’ sammenlignet med samme periode 2017. 

Tabel 2: Aktivitet i årselever på AMU i alt inkl. rekvireret aktivitet 

Aktivitet 1. – 3. 
kvartal 2018 

Aktivitetsændring 
i pct. ift. 1. – 3. 

kvartal 2017 

I alt AMU 4.940 -2%

Heraf ordinær aktivitet 3.313 0% 

Heraf 6 ugers jobrettet uddannelse 668 -20%

Heraf personer med en videregående uddannelse 148 39% 

Heraf øvrig rekvireret aktivitet 811 2% 

Anm.: ’Heraf personer med en videregående uddannelse’ dækker over personer med en videregående 
uddannelse, hvor der er opkrævet fuld deltagerbetaling.  

Forbrug af undervisningstaxameter på erhvervsrettet VEU 
Inden for FKB er forbruget steget med 16 pct. sammenlignet med forbruget i 1.- 
3. kvartal 2017, og forbrugsprocenten er på 64 pct. af det budgetterede på FL18,
jf. tabel 3. Årsagen til stigningen i forbruget sammenlignet med samme periode i
2017 kan tilskrives de takstforhøjelser, der blev aftalt i forbindelse med
Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse
(2018-2021).

Tabel 3: Forbrug i mio. kr. – inden for de fælles kompetencebeskrivelser 
(FKB), ÅE 

Forbrug 1. 
– 3. kvartal

2018

Budgetteret 
forbrug FL 

2018 

Andel af 
budgetteret 
forbrug på 

FL 2018 

Forbrugsændri
ng ift. 1. – 3. 
kvartal 2017 

IT-fag 1,9 9,6 20% -13%
Sprogfag 0,0 0,0 - - 
Almene fag 0,5 2,5 18% -26%
"Organisatoriske" fag 9,1 44,1 21% 5% 
Teknisk-faglige og merkantile fag 283,7 385,3 74% 17% 
Individuel kompetenceafklaring 0,9 2,8 32% -26%
AMU SOSU og pæd. 32,6 67,2 49% 14% 
Læse- skrive og regnekurser uden 
deltagerbetaling 0,8 - - 50% 

I alt (inden for FKB) 329 512 64% 16% 

 Anm.: Forbrugsændringen er beregnet som forholdet mellem det samlede forbrug i 1. – 3. kvartal 2018 
og det samlede forbrug i samme periode 2017. Der ses udelukkende på forbrug finansieret af 
Undervisningsministeriet. 
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Forbrug af VEU-godtgørelse 
Forbruget af VEU-godtgørelse efter 1. – 3. kvartal 2018 svarer til 56 pct. af det 
budgetterede på FL18, jf. tabel 4. Forbruget er steget med 15 pct. i forhold til 
samme periode sidste år, hvilket blandt andet kan forklares ved, at satsen for 
VEU-godtgørelse er hævet fra 80 til 100 pct. pr. 1. januar 2018 i forbindelse med 
indgåelsen af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og 
videreuddannelse (2018-2021). 

Forbruget af godtgørelse er steget med 19 pct. i 1. – 3. kvartal 2018 sammenlignet 
med samme periode i 2017, mens forbruget af befordringstilskud og tilskud til 
kost og logi er faldet med hhv. 1 pct. og 13 pct. sammenlignet med 1. – 3. kvartal 
2017. 

Tabel 4: Forbrug af VEU-godtgørelse i mio. kr. 

Forbrug 1. – 
3. kvartal

2018 

Budgetteret 
forbrug FL 2018 

Andel af 
budgetteret 

forbrug på FL 
2018 

Forbrugsændring ift. 1. 
– 3. kvartal 2017

Godtgørelse 354,9 623,0 57% 19% 
Befordring 21,4 43,2 50% -1%
Kost & logi 24,4 54,0 45% -13%
I alt 400,8 720,2 56% 15% 

Trækprocenten på VEU-godtgørelsen endte efter 1. – 3. kvartal 2018 på 63 pct., jf. 
figur 1. Trækprocenten er et estimat for, hvor stor en andel af den aktivitet der er 
berettiget til VEU-godtgørelse, der rent faktisk bliver udbetalt godtgørelse til. I 
takt med at initiativer fra trepartsaftalen implementeres i løbet af 2018 og 2019, 
må det forventes, at trækprocenten stiger de kommende år. 

Anm.: Figuren viser udviklingen i VEU-trækprocenten eksklusiv forbrug til befordring og kost og logi. 
Tallene i figuren er opgjort i løbende priser. Data for 2018 baserer sig udelukkende på tal fra 1. – 3. 
kvartal 2018. 
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Figur 1. VEU-trækprocent 

VEU-trækprocent VEU-trækprocent, 1. - 3. kvartal 2018
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Forbruget af VEU-godtgørelse eksklusiv befordring og kost & logi har været 
aftagende siden 2009, hvor det toppede med 1.650 mio. kr. i 2018-priser, jf. figur 2. 
Med udgangspunkt i forbruget af VEU-godtgørelse i 1. – 3. kvartal 2018 samt en 
forventning om højere aktivitet grundet forhøjelsen af VEU-godtgørelsen til 100 
pct. af dagpengesatsen, estimeres det samlede forbrug af VEU-godtgørelse i 2018 
til godt 510 mio. kr. 

Anm.: Figuren viser udviklingen i forbruget af VEU-godtgørelse eksklusiv forbrug til befordring og kost 
& logi. Fremskrivningen for 2018 er foretaget pba. foreløbigt forbrug i 1. – 3. kvartal 2018 samt 
forventet forbrug i 4. kvartal 2018. I både 2016 og 2017 blev ca. 70 pct. af forbruget registreret i 1. – 
3. kvartal af året. Forbruget i 4. kvartal af 2018 er på den baggrund estimeret til ca. 155 mio. kr.

Aktivitet på grundlæggende voksenuddannelse (GVU) 
På GVU er den samlede aktivitet 18 årselever efter 1. – 3. kvartal 2018. Dette er 
35 årselever færre end i samme periode i 2017. Dette afspejler den løbende 
udfasning af GVU-uddannelsen, der blev lukket d. 1. august 2015. Personer med 
en GVU-plan kan gennemføre GVU’en frem til 1. august 2021.  

Tabel 5: GVU-aktivitet i antal årselever 

Årselever 
Inden for 

FKB 
Uden for 

FKB 
1. – 3. kvartal

2017
1. – 3. kvartal

2018
IT-fag 0 0 0 0 
"Organisatoriske" fag 1 0 2 1 
Teknisk-faglige og merkantile 
fag 8 8 51 17 

SOSU/PAU ÅU 0 0 0 0 
I alt 10 8 53 18 

Anm.: Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen. 
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Figur 2. Årligt forbrug af  VEU-godtgørelse, mio. kr., 2018 
priser 

Årligt forbrug af VEU-godtgørelse

Årligt forbrug af VEU-godtgørelse, Fremskrivning

113



Side 6 af 10 

Aktivitet på FVU  
I tabel 6-9 ses aktiviteten på FVU i 1. – 3. kvartal 2018 sammenlignet med 
aktiviteten i samme periode 2017. 

For FVU ligger aktiviteten inklusiv rekvireret aktivitet efter 1. – 3. kvartal 2018 på 
3.235 årselever. Det svarer til en stigning på 13 pct. sammenlignet med samme 
periode sidste år. Den samlede stigning skyldes især stigningen i aktiviteten på 
FVU – Start. Her er aktiviteten (ekskl. rekvireret aktivitet) steget med 97 pct. i 1. – 
3. kvartal af 2018 sammenlignet med samme periode sidste år. Stigningen skyldes,
at der er tale om et relativt nyt fag. Faget blev først et permanent
undervisningstilbud 1. januar 2017.

I 1. – 3. kvartal af 2018 er årseleverne fordelt med 2.603 årselever på FVU læsning 
(hvoraf 323 er årselever på FVU – Start) og 544 årselever på FVU – matematik. 
Aktiviteten på FVU screeninger er i 1.-3. kvartal 2018 på 88 årselever, hvilket 
svarer til et fald på 13 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.  

Tabel 6: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU 

1. – 3. kvartal 2017 1. – 3. kvartal 2018
Aktivitetsændring ift. 

samme periode 
sidste år 

FVU – læsning 2.202 2.603 401 (18%) 
- heraf FVU - Start 164 323 159 (97%) 
FVU – matematik 564 544 -20 (-3%)
Screening FVU 101 88 -13 (-13%)
I alt FVU 2.867 3.235 368 (13%) 

I 1. – 3. kvartal af 2018 står driftsoverenskomstparterne for 66 pct. af den samlede 
aktivitet på FVU. Blandt driftsoverenskomstparterne står sprogcentre og 
folkeoplysningsforbund for størstedelen af aktiviteten, jf tabel 7. Både på VUC’er 
og på institutioner med driftsoverenskomster er antallet af årselever på FVU 
steget sammenlignet med samme periode sidste år. På institutioner med 
driftsoverenskomst er antallet af årselever steget med 18 pct. På VUC’er er 
antallet af årselever steget med 4 pct. 
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Tabel 7: Driftsoverenskomstparter inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – 
FVU 

1. – 3. kvartal 2017 1. – 3. kvartal 2018

Ændring ift. 
samme 
periode 
sidste år 

VUC 1.047 1.093 46 (4%) 
Driftsoverenskomstparter 1.820 2.142 322 (18%) 
- heraf Sprogcentre 712 923 211 (30%) 
- heraf folkeoplysning 707 763 56 (8%) 
- heraf erhvervsskoler 239 233 -6 (-2%)
- heraf kommunale institutioner 27 24 -3 (-10%)
- heraf daghøjskoler 96 135 39 (41%) 
- heraf private 38 63 25 (67%) 
I alt 2.867 3.235 368 (13%) 

Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgør 2.883 årselever i 1. – 3. kvartal 
af 2018. I forhold til samme periode sidste år svarer det til en stigning på 21 pct., 
jf. tabel 8.  Også her skyldes aktivitetsstigningen især en kraftig aktivitetsstigning på 
FVU – Start. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) i 1. – 3. kvartal af 
2018 udgør ca. 101 pct. af den budgetterede aktivitet på FL18. 

Tabel 8: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU 

1. – 3. kvartal 2017 1. – 3. kvartal 2018
Aktivitetsændring ift. 
samme periode sidste 

år 

FVU – læsning 1.891 2.375 484 (26%) 
- heraf FVU - Start 151 311 160 (106%) 
FVU – matematik 413 429 16 (4%) 
Screening FVU 88 79 -9 (-11%)
I alt FVU 2.392 2.883 491 (21%) 

67 pct. af den samlede FVU-aktivitet (ekskl. rekvireret aktivitet) afvikles i 1. – 3. 
kvartal af 2018 af institutioner med driftsoverenskomst. Sprogcentre og 
folkeoplysningsforbund står for størstedelen af driftsoverenskomstparternes 
aktivitet. På institutioner med driftsoverenskomster er aktiviteten steget med 26 
pct. i forhold til samme periode i 2017. På VUC’er er aktiviteten steget med 11 
pct.  
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Tabel 9: Driftsoverenskomstparter, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – 
FVU 

1. – 3. kvartal 2017 1. – 3. kvartal 2018
Ændring ift. 

samme periode 
sidste år 

VUC 863 962 99 (11%) 
Driftsoverenskomstparter 1.528 1.922 394 (26%) 
- heraf Sprogcentre 673 916 243 (36%) 
- heraf folkeoplysning 541 604 63 (12%) 
- heraf erhvervsskoler 213 202 -11 (-5%)
- heraf kommunale institutioner 18 19 1 (7%) 
- heraf daghøjskoler 45 117 72 (160%) 
- heraf private 38 63 25 (67%) 
I alt 2.392 2.883 491 (21%) 

Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne  
I tabel 10-11 ses aktiviteten opgjort i antal årselever på ordblindeområdet i 1. – 3. 
kvartal af 2018 sammenlignet med samme periode sidste år.  

Den samlede aktivitet ligger i 1. – 3. kvartal 2018 på 320 årselever. Sammenlignet 
med sidste år svarer det til et fald i aktiviteten på 15 pct. jf. tabel 10. 
Virksomhedsrettet OBU udgør ca. 26 årselever svarende til ca. 8 pct. af den 
samlede aktivitet på ordblindeområdet. Aktiviteten i 1. – 3. kvartal af 2018 udgør 
ca. 56 pct. af den budgetterede aktivitet på FL18.   

Tabel 10: Aktivitet i årselever – Ordblindeundervisning for voksne 

1. – 3. kvartal 2017 1. – 3. kvartal 2018 Aktivitetsændring ift. 
samme periode sidste år 

I alt 375 320 -55 (-15%)

På ordblindeområdet står driftsoverenskomstparterne for 49 pct. af den samlede 
aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne står folkeoplysningsforbundene for 
størstedelen af aktiviteten. Både VUC’er og driftsoverenskomstparter har oplevet 
et fald i aktiviteten sammenlignet med samme periode sidste år. På institutioner 
med driftsoverenskomst er aktiviteten faldet med 18 pct., mens den er faldet med 
12 pct. på VUC’er, jf. tabel 11.  
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Tabel 11: Driftsoverenskomstparter på Ordblindeundervisning for voksne, 
i årselever 

1. - 3. kvartal 2017 1. – 3. kvartal 2018
Ændring ift. 

samme periode 
sidste år 

VUC 187 164 -23 (-12%)
Driftsoverenskomstparter 189 156 -33 (-18%)
- heraf sprogcentre 10 9 -1 (-13%)
- heraf folkeoplysning 148 116 -32 (-21%)
- heraf erhvervsskoler 10 12 2 (16%) 
- heraf kommunale institutioner 5 3 -2 (-35%)
- heraf daghøjskoler 8 10 2 (19%) 
- heraf private 9 6 -3 (-32%)
I alt 375 320 -55 (-15%)

Aktivitet på almen voksenuddannelse 
På almen voksenuddannelse (avu) udgør den samlede aktivitet ekskl. rekvireret 
aktivitet efter 1. – 3. kvartal af 2018 8.216 årselever, jf. tabel 12. Det svarer til et 
fald i aktiviteten på 6 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiviteten 
på avu-området (ekskl. rekvireret aktivitet) i 1. – 3. kvartal af 2018 udgør ca. 86 
pct. af den budgetterede aktivitet på FL18.  

Tabel 12: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – Almen 
voksenuddannelse (avu) 

1. – 3. kvartal 2017 1. – 3. kvartal 2018 Aktivitetsændring ift. samme 
periode sidste år 

I alt 8.764 8.216 -548 (-6%)

Aktiviteten på avu inkl. rekvireret aktivitet udgør efter 1. – 3. kvartal af 2018 8.382 
årselever, jf. tabel 13. Det svarer til et fald i aktiviteten på 7 pct. sammenlignet med 
samme periode sidste år. 

Tabel 13: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – Almen 
voksenuddannelse (avu) 

1. – 3. kvartal 2017 1. – 3. kvartal 2018 Aktivitetsændring ift. samme 
periode sidste år 

I alt 8.999 8.382 -617 (-7%)

Aktiviteten på kernefag udgør i alt 97,6 pct. af den samlede aktivitet på avu, mens 
aktiviteten på tilbudsfag udgør 2,4 pct., jf. tabel 14.  
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Tabel 14: Fordeling mellem kernefag og tilbudsfag på almen 
voksenuddannelse (avu) 

Antal årselever på kernefag 
Antal 

årselever på 
tilbudsfag 

Kernefag 
andel af 

avu-aktivitet 
(%) 

Tilbudsfag 
andel af 

avu-aktivitet 

1. – 3. kvartal 2017 8.576 187 97,9% 2,1% 

1. – 3 kvartal 2018 8.017 199 97,6% 2,4% 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde i VEU-Rådet den 12. december 2018 

Punkt 14: Orientering om vedtagelsen af finansloven for 2019 

Materiale:  Orienteringsmateriale om Finansloven 2019 

Bemærkninger: Se endvidere: 

https://uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-
drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-
finanslov/finanslov-regulerede-institutioner 

Ministeriet giver en kort mundtlig orientering. 

Behandling: Til rådets orientering og evt. drøftelse 
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Departementet 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

Tlf.: 32 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk

www.uvm.dk

CVR-nr.: 20453044

10. december 2018

Sagsnr.nr: 18/14242

Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2019 

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 

2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område.  

Vi redegør for finansloven, som den vil se ud med de ændringsforslag, 

som regeringen har fremsat. Der tages forbehold for eventuelle ændrin-

ger frem mod den endelige vedtagelse, som forventes ultimo december 

2018.  

Det elektroniske takstkatalog er tilgængeligt på www.uvm.dk/takst 

I kan læse ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2019 på Folketin-

gets hjemmeside: 

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L1/bilag/6/1983616.pdf 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2019

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønni-

veau for 2019. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 

opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 

til 0,9 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindek-

set svarende til 0,5 pct.  

Vi henviser til https://modst.dk/oekonomi/bevillingslove/indeks/pris-

og-loenforudsaetninger/  

2. Nye initiativer på ændringsforslaget

Justering af udmøntningsmodel for kompensation for energiafgifter mv. 

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2019 blev kompensationen for 

regelændringen vedr. godtgørelse af energiafgifter, bygge- og anlægs-

moms mv. udmøntet via en opjustering af undervisningstaksterne på de 

tekniske erhvervsuddannelser på 1,3 pct. 

119 a

http://www.uvm.dk/takst
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L1/bilag/6/1983616.pdf
https://modst.dk/oekonomi/bevillingslove/indeks/pris-og-loenforudsaetninger/
https://modst.dk/oekonomi/bevillingslove/indeks/pris-og-loenforudsaetninger/


2 

På ændringsforslagene er denne udmøntningsmodel justeret, så kompen-

sationen for regelændringen indarbejdes forholdsmæssigt på undervis-

ningstaksterne på de tekniske erhvervsuddannelser, de merkantile er-

hvervsuddannelser, TAMU og AMU.  

Der er tale om en teknisk, udgiftsneutral korrektion. Den justerede ud-

møntningsmodel indebærer, at undervisningstaksterne på TAMU, de 

merkantile uddannelser og AMU (takstgruppe 6-11) opjusteres med ca. 1 

pct. fra 2019 og frem, og at undervisningstaksten på de tekniske er-

hvervsuddannelser reduceres med 0,4 pct. i 2019 og frem, hvilket i prak-

sis er en nedjustering af den opjustering, som blev lagt ind på finanslovs-

forslaget, jf. ovenfor.  

Tilskudsmodel for kombinationsforløb på FGU 

På ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2019 oprettes en til-

skudsmodel for kombinationsforløb til FGU. Det betyder, at der pr. 1. 

august 2019 ydes tilskud til den udførende institution for aktivitet vedr. 

kombinationsforløb på baggrund af gældende takster i takstkataloget for 

AMU-kurser, som indgår i kombinationsforløbet. På den baggrund er 

aktivitetsskønnet på AMU opjusteret.   

Justering som følge af omlægning af barselsfonden  

Der er foretaget en mindre korrektion af den omlægning af finansierin-

gen af barselsfonden, som blev gennemført på finanslovforslaget for 

2018. Som følge heraf er undervisningstaksterne reduceret med mindre 

end 0,1 pct. i 2019. 

Korrektion af pris- og lønregulering som følge af resultatet af overenskomstforhandlin-

gerne for 2018  

På ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2019 udmøntes en kor-

rektion af pris- og lønreguleringen på Undervisningsministeriets område. 

Som følge heraf er undervisningstaksterne reduceret med ca. 0,1 pct. i 

2019. 

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen på finanslovsforslaget for 2019

Udløb af initiativer fra Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i 

hele Danmark og praktikpladser  

Som følge af initiativet om en midlertidig sænkelse af deltagerbetalingen 

for teknisk-faglige og merkantile kurser i Trepartsaftale om tilstrækkelig 

og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra 2016, 

har deltagerbetalingen for teknisk-faglige og merkantile kurser været re-

duceret i 2018.  
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Initiativet var en etårig videreførelse af initiativet i Vækstpakken 2014 om 

en takstforhøjelse, der modsvarer en nedsættelse af deltagerbetalingen på 

teknisk-faglige og merkantile kurser fra 2015 til 2017.  

I 2018 udfases initiativet, og i 2019 er deltagerbetalingen for teknisk-

faglige og merkantile kurser dermed hævet til samme niveau som i 2014 

korrigeret for pris- og lønudvikling.  

Det betyder, at undervisningstaksterne til tekniske og merkantile kurser 

på finanslovsforslaget for 2019 falder relativt mere end undervisningstak-

sterne for hhv. social- og sundhedsfag mv. og it-fag mv. Den generelle 

aftagende tendens på undervisningstaksterne kan tilskrives ompriorite-

rings-bidraget. 

Derudover udløber den etårige videreførelse af takstforhøjelser fra 

vækstpakken til de fire familiegrupper:  

 Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maskiner

 Montage/systemteknik

 Bygning

 Plastsvejsning.

Den etårige videreførelse af takstforhøjelse fra vækstpakken til tillægs-

takst til AMU på alle tidspunkter udløber også i 2018, og det samme 

gælder for det etårige supplement til vækstpakkens takstforhøjelse til 

takstgruppe 3.  

Det er imidlertid ikke alle initiativer fra trepartsaftalen, der udløber. Med 

aftalen blev det blandt andet aftalt permanent at styrke skolernes mulig-

hed for at flytte undervisning ud på virksomheder, når det er relevant. 

Herudover blev det aftalt at vækstpakkens midlertidige takstforhøjelser 

til teorikurser, som udgør ca. 40 pct. af aktiviteten på AMU, også blev 

gjort permanent.  

Endelig blev midlertidige takstforhøjelser fra vækstpakken på følgende 

familiegrupper også gjort permanente:  

 Tilberedning/rengøring/service

 El-området/automatik og styring

 Svejseuddannelser.

Kvalitetspulje til arbejdsmarkedsuddannelserne for 2018  

Med trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og vide-

reuddannelse (2018-2021) blev regeringen og arbejdsmarkedets parter 

enige om at gennemføre et ekstraordinært løft af AMU i aftaleperioden 

2018-2021. Hensigten er at øge forsyningssikkerheden i forhold til 
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AMU-udbuddet og give bedre mulighed for at udbyde AMU af høj kvali-

tet, hvilket kan være med til at gøre det mere attraktivt at tage AMU.  

Med aftalen er der afsat en 4-årig kvalitetspulje på i alt 140 mio. kr. til 

AMU på 20 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. årligt i 2019-2021, som ud-

møntes på baggrund af aktivitet.  

Efter aftale med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier indgår både 

aktivitet finansieret af Undervisningsministeriet og øvrigt rekvireret akti-

vitet i beregningsgrundlaget. 

4. Initiativer på finanslovforslaget for 2019

Omprioriteringsbidraget 

På finansloven for 2016, 2017 og 2018 er alle større statslige driftsområ-

der omfattet af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. På finanslovforsla-

get for 2019 er omprioriteringsbidraget videreført i 2022 ved takstreduk-

tioner på yderligere 2 pct. På finanslovforslaget for 2019 betyder det, at 

taksterne reduceres med 2 pct. i 2019, knap 4 pct. i 2020, knap 6 pct. i 

2021 og knap 8 pct. i 2022. 

Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget.  

Regeringen har på finanslovforslaget for 2019 afsat en reserve i 2022 

svarende til det samlede provenu fra omprioriteringsbidraget. Senest på 

finanslovforslaget for 2022 vil regeringen tage stilling til, hvorledes reser-

ven udmøntes. Det betyder, at 479 mio. kr. i 2022 vil blive målrettet ini-

tiativer på undervisningsområdet. 

Statens indkøbsprogram 

Finanslovforslaget for 2019 er omfattet af 12. fase af Statens Indkøbs-

program. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statsligt 

indkøb for blandt andre de selvejende institutioner, og omfatter bl.a. 

flytteydelser, kontormøbler, managementkonsulentydelser, AV-udstyr, 

telefoni og mobilt bredbånd, kontormaskiner mv. 

Som følge af 12. fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram ud-

møntes der på finanslovforslaget for 2019 således et effektiviseringspo-

tentiale på fællesudgiftstaksterne på i alt 0,1 pct. i 2019. 

Nedjustering af undervisningstaxameter til fjernundervisning 

Som følge af Aftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det 

Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alterna-

tivet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af 

negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om 

bedre veje til uddannelse og job (den Forberedende Grunduddannelse) 
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nedjusteres undervisningstaxameteret til fjernundervisning på AMU fra 

100 pct. til 75 pct. i 2019.  

5. Øvrige initiativer

Dispositionsbegrænsning i 2018 sfa. statens indkøbsprogram fase 12  

Finanslovforslaget for 2019 er omfattet af 12. fase af Statens Indkøbs-

program. Alle aftaler er trådt i kraft d. 1. januar 2018. Det betyder, at 

effektiviseringspotentialet i 2018 vil blive udmøntet som en dispositions-

begrænsning i løbet af 2018 på ca. 18 mio. kr. på hele ministeriets områ-

de.  

I vil modtage nærmere information, så snart effektiviseringen er udmøn-

tet på Undervisningsministeriets område.  

Investeringsrammer  

Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige 

selvejende uddannelsesinstitutioner. På Undervisningsministeriets områ-

de omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet uddan-

nelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser samt voksenuddan-

nelsescentrene. Fra 2019 omfatter investeringsrammerne også den forbe-

redende grunduddannelse.  

Investeringsrammerne indebærer, at der fastsættes et niveau for instituti-

onernes samlede investeringsbudget. På finanslovforslaget for 2019 er 

fastsat et niveau på 1.400 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 1.260 mio. kr. i 

2022.  

6. Yderligere information

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 

kan rettes til undertegnede.  

Med venlig hilsen 

Mikkel Skydsgaard 

Fuldmægtig  

Direkte tlf. +45 33 92 55 24  

Mikkel.Skydsgaard@uvm.dk   

Lise Tarpgaard 

Fuldmægtig  

Direkte tlf. +45 33 92 52 33 

Lise.Tarpgaard@uvm.dk  
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TAMU 

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2019 

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 

2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område.  

Vi redegør for finansloven, som den vil se ud med de ændringsforslag, 

som regeringen har fremsat. Der tages forbehold for eventuelle ændrin-

ger frem mod den endelige vedtagelse, som forventes ultimo december 

2018.  

Det elektroniske takstkatalog er tilgængeligt på www.uvm.dk/takst 

I kan læse ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2019 på Folketin-

gets hjemmeside: 

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L1/bilag/6/1983616.pdf 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2019

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønni-

veau for 2019. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 

opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 

til 0,9 pct.. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsin-

dekset svarende til 0,5 pct.  

Vi henviser til https://modst.dk/oekonomi/bevillingslove/indeks/pris-

og-loenforudsaetninger/ 

2. Nye initiativer på ændringsforslaget

Justering af udmøntningsmodel for kompensation for energiafgifter mv.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2019 blev kompensationen for

regelændringen vedr. godtgørelse af energiafgifter, bygge- og anlægs-

moms mv. udmøntet via en opjustering af undervisningstaksterne på 1,7

pct. på TAMU.
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På ændringsforslagene er denne udmøntningsmodel justeret, så kompen-

sationen for regelændringen indarbejdes forholdsmæssigt på undervis-

ningstaksterne på de tekniske erhvervsuddannelser, de merkantile er-

hvervsuddannelser, TAMU og AMU.  

Der er tale om en teknisk, udgiftsneutral korrektion. Den justerede ud-

møntningsmodel indebærer, at undervisningstaksterne på TAMU, de 

merkantile uddannelser og AMU (takstgruppe 6-11) opjusteres med ca. 1 

pct. fra 2019 og frem, og at undervisningstaksten på de tekniske er-

hvervsuddannelser reduceres med 0,4 pct. i 2019 og frem, hvilket i prak-

sis er en nedjustering af den opjustering, som blev lagt ind på finanslovs-

forslaget, jf. ovenfor.  

Justering som følge af omlægning af barselsfonden  

Der er foretaget en mindre korrektion af den omlægning af finansierin-

gen af barselsfonden, som blev gennemført på finanslovforslaget for 

2018. Som følge heraf er undervisningstaksterne reduceret med ca. 0,5 

pct. i 2019. 

3. Initiativer på finanslovforslaget for 2019

Omprioriteringsbidraget  

På finansloven for 2016, 2017 og 2018 er alle større statslige driftsområ-

der omfattet af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. På finanslovforsla-

get for 2019 er omprioriteringsbidraget videreført i 2022 ved takstreduk-

tioner på yderligere 2 pct. På finanslovforslaget for 2019 betyder det, at 

taksterne reduceres med 2 pct. i 2019, knap 4 pct. i 2020, knap 6 pct. i 

2021 og knap 8 pct. i 2022.  

Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget. 

Regeringen har på finanslovforslaget for 2019 afsat en reserve i 2022 

svarende til det samlede provenu fra omprioriteringsbidraget. Senest på 

finanslovforslaget for 2022 vil regeringen tage stilling til, hvorledes reser-

ven udmøntes. Det betyder, at 479 mio. kr. i 2022 vil blive målrettet ini-

tiativer på undervisningsområdet. 

4. Yderligere information

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 

kan rettes til undertegnede.  

Med venlig hilsen 
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Simon Glenstrup Mortensen  

Direkte tlf. +45 33 92 54 84  

Simon.Glenstrup.Mortensen@uvm.dk 
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