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Udkast Referat 
VEU-møde nr. 55  

afholdt onsdag den 6. november 2019 kl. 14.00 – 16.30 
i Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 26,  

Fægtesalen 

Til stede: Kjeld Møller-Pedersen (formand), Nanna Højlund, Thomas Felland, Claus Eskesen, Pia 
Maul Andersen, Charlotte Netterstrøm, Lars Espersen, Gerda K. Thomassen, Kaper Palm, Gitte 
Brückner, Stig Holmelund Jarbøl, John Meinert Jacobsen, Jannik Bay, Rasmus Enemark, Lone 
Folmer Berthelsen, Tina Voldby, Jakob Krohn-Rasmissen, Casper Burlin, Christina Laugesen, 
Christine Bernt Henriksen, Mette Berg, Mette Baltzer Knudsen, Lone Vingtoft, Louise Seidler Jo-
hansen, Michael Kaas Andersen, Frank Jørgensen (i stedet for Hanne Pontoppidan), Henrik 
Saxtorph (sekretær). 

Til stede fra Børne- og Undervisningsministeriet: Signe Tychsen-Philip, Lisbeth Bang Thorsen, 
Josina Moltesen, Anne Mette Vang-Rydall, Mette Lyshøj, Mikkel Skydsgaard, Nicoline Harreskov 
Malene Vangdrup og Maja Munk Birch. 

1 Godkendelse af dagsorden 
Formanden bød velkommen og orienterede om, at der er indstillet i alt to nye medlemmer 
og en ny tilforordnet, nemlig fra DA Uddannelseskonsulent Casper Burlin, Dansk Erhverv, i 
stedet for Ilkay Yüksel, og fra KL Specialkonsulent Mette Berg i stedet for Christian Larsen 
samt fra Erhvervsministeriet Helle Osmer Clausen til fortsat at være tilforordnet. Ministe-
rens resolution forelå efterfølgende den 24. november 2019. 

Ligeledes blev seminariets oplægsholdere budt velkommen. 

Dagsordenen blev udsendt med mail den 30. oktober og med en opdatering udsendt den 1. 
november med bilag til pkt. 5 om fællesmødet med REP, pkt. 6 om forbrug og aktivitet samt 
til pkt. 8 program til seminariet. 

Formanden pointerede, at dagsordenen var begrænset, for at seminariet om digital læring 
kunne begynde ca. klokken 14.30, ligesom mødet var forlænget til 16.30. 

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

2 Godkendelse af referat fra VEU-rådsmødet den 18. september 2019 
Formanden oplyste, at sekretariatet ikke havde modtaget ændringsbemærkninger og spurgte, 
om rådet havde bemærkninger til referatet. 

Repræsentanten for DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Dag-
højskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne havde en bemærkning til 
referatet af pkt. 5 om udbudsrunden på AMU-området: 
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”Repræsentanten for DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler og For-
eningen af Ledere ved Danskuddannelserne spurgte til, hvorfor AOF ikke havde kunnet søge og bad der-
for om en præcisering af årsagen, idet AOF opfatter sig selv som en privat uddannelsesinstitution på linje 
med andre private udbydere. 
Lisbeth Bang Thorsen svarede, at man i forbindelse med den lovgivning, der implementerede trepartsafta-
len havde forholdt sig eksplicit til AOF’s ønske i lyset af AOF’s høringssvar. Resultatet var blevet, at fol-
keoplysende foreninger ikke kan godkendes til generelt udbud af AMU, men at det med en bekendtgørel-
sesændring var muliggjort, at AOF kan indgå udliciteringsaftale med godkendte udbydere om at afholde 
af uddannelser fra fælleskataloget. 

Repræsentantens bemærkning drejede sig om, at det var Landsforbundet AOF Danmark, der 
var udelukket fra at søge, men ikke den enkelte AOF afdeling, der netop er private virksom-
heder. 

Lisbeth Bang Thorsen henviste til Ministerens svarbrev på AOF’s henvendelse om dette 
spørgsmål. Det blev i forbindelse med lovgivningsprocessen fastslået, at AOF (både lands-
forbund og enkelte afdelinger) faldt uden for den kreds, som kunne opnå generel godkendel-
se til udbud af AMU.  

Formanden konstaterede herefter, at der ikke var yderligere bemærkninger. Referatet blev 
godkendt. 

Punkter til drøftelse 

3 Meddelelser fra Formanden 
Formanden henviste til oplysningerne i forklædet og det udsendte materiale. Analyserne fra 
DEA viser bl.a., at dels har 60 – 64 årige større sandsynlighed for beskæftigelse som 65-
årig, når de gør brug af VEU-systemet, dels at faglærte møder en række barriere for at delta-
ge. 

FH bemærkede, at analysen om ”Tilbagetrækning og brugen af VEU” er en væsentlig un-
dersøgelse af betydningen af begrebet livslang læring. I analysen om ”Motivation og efter-
uddannelse” mangler der i litteraturlisten den analyse af virksomhedernes motivation, som 
Epinon har udarbejdet på vegne af FH, hvilket man skal være opmærksom på, fordi analy-
sen faktisk havde en pointe om, at motivationsspørgsmålet ikke alene påhviler den enkelte 
men i lige så høj grad arbejdsgiveren. Motivationen for at påbegynde en efteruddannelse er 
vigtig, men motivationsspørgsmålet er nuanceret, og det hænger ofte sammen med, i hvilken 
grad man er blevet opfordret af sin arbejdsgiver til at deltage. 

DA fandt, at det var vigtigt med disse analyser for at få en så velfunderet information som 
muligt, ligesom man var enig med FH om motivationens betydning for læring. I den forbin-
delse er det vigtigt, at ideen med efteruddannelse gøres konkret for medarbejderne fx med 
virksomhedsforlagt undervisning og målrettede kurser. 
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Formanden afsluttede herefter punktet 

4 Meddelelser fra Undervisningsministeriet 
Formanden gav ordet til ministeriet. 

Signe Tychsen Philip orienterede om, at der i forbindelse med implementeringen af tre-
partsaftalen fra 2017 ønskes udarbejdet en undersøgelse af voksnes dansk- og regnefærdig-
heder. Oplæg til undersøgelse er sendt i udbud med en 4-ugers svarfrist. Undersøgelsen skal 
være færdig i september 2020. 

Det er udmeldt til efteruddannelsesudvalgene og skolerne, at der kan søges om økonomisk 
hjælp til it-understøttelsen af prøver på AMU. Udvalgene kan søge i 2019 og skolerne får 
midler (4 mio. kr) i 2020. Ud over den kortsigtede løsning med ekstra midler til skoler og 
efteruddannelsesudvalg arbejdes der også på en langsigtet løsning – at de decentrale løsnin-
ger på sigt skal afløses af en permanent fælles og ensartet digital løsning for alle efterud-
dannelsesudvalg. Endelig afklaring heraf vil blive drøftet i forbindelse med en eventuel gen-
forhandling af den nuværende trepartsaftale, der udløber i 2021.  

Lisbeth Bang Thorsen orienterede om, at der var afholdt et velbesøgt møde med skolerne 
mandag den 4. november om prøver og administrativ praksis i forbindelse med kommende 
prøver. Mødet gentages i Århus i begyndelsen af december. Ministeriet har indtryk af, at 
sektoren for alvorlig er ved at gøre sig klar, og lige nu modtager ministeriet mange ansøg-
ninger fra efteruddannelsesudvalgene om godkendelse af de kommende prøver. 

Endvidere har ministeriet modtaget ansøgninger til UUL puljen på tilsammen på 33 millio-
ner kroner, hvor der kun er 20 mio. til rådighed. Ansøgningsresultatet forelægges for VEU. 
Topscoren blandt ansøgningerne er temaet om digitale læringsforløb med ansøgninger på 
11,3 mio. 

FH kvitterede for ministeriets information. 

DA kvitterede for oplysningerne om puljen til prøverne, men gjorde opmærksom på, at mi-
nisteriets udsendte informationsbrev til udvalg og skoler havde vist sig at være svært at for-
stå, hvorfor en redigeret tekst måske skulle udsendes for at sikre, at alle modtagere havde 
forstået informationen. 

STUK har modtaget enkelte spørgsmål til den udsendte udmelding, som er afklaret bilate-
ralt. 

Formanden afsluttede herefter punktet. 
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Punkter til drøftelse og beslutning 
- evt. med henblik på en udtalelse til undervisningsministeren

5 Vurdering af / opfølgning på det fælles møde for VEU-rådet og REP mandag den 30. 
september kl 13 – 16 
Formanden henviste til det udsendte materiale med den vurdering, at det kommende fæl-
lesmøde skal have et større fokus på konkrete og aktuelle emner, som kan drøftes, end på at 
præsentere information. Det vil FU tage op med REP’s FU på et forberedende møde i løbet 
af foråret 2020. 

FH var enige i formandens vurdering med den tilføjelse, at AMU ikke var tilstrækkelig i 
fokus, sådan som tilfældet var med de videregående uddannelser. Fællesmødet må også ger-
ne afspejle det arbejde, som foregår i VEU-rådet. 

DA fandt, at fællesmødet gav mulighed for at mødes på tværs af uddannelsesområderne, 
men at mødet manglede en bredere dialog mellem rådene, hvilket kunne skabe et mere dy-
namisk engagement. 

Formanden oplyste afslutningsvis, at det udsendte udkast til referat var tiltrådt af REP’s 
formand, og at FU vil i samarbejde med REP’s FU finde en mere engagerende form med et 
aktuelt indhold, hvor der er mere fokus på amu. 

6 Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesom-
råde i 3. kvartal 2019 
Formanden henviste til det udsendte materiale med den bemærkning, at nu viser rapporten 
en markant stigning i aktiviteten. 

Mikkel Skydsgaard tilføjede, at i forhold til FVU er der tilført nogle nye kategoriseringer, 
og at det er foreløbige tal, der efterfølgende kan ændre sig. 

FH glædede sig over den markante stigning, men påpegede, at der ikke var samme stigning 
i forbindelse med ordblindeundervisningen (OBU), hvilket mistænkes at skyldes den æn-
drede økonomi i forbindelse med udbuddet af denne undervisning. Rådet skal have fokus på 
denne udvikling. 

DA var enig med FH. Det er et problem, at det ikke går godt på OBU-området. Det er gan-
ske vist glædeligt, at udviklingen går den rigtige vej for AMU, men på it- og sosuområdet 
går det stadig ikke den rigtige vej. Det overrasker, at områderne udvikler sig så forskelligt. 
DA ønskede derfor, på sigt at få en baseline til at kunne følge de kommende års udvikling 
med en større detaljeringsgrad, end der er i forbrugsrapporten. Det blev foreslået, at FU tog 
spørgsmålet op næste FU-møde. 

Repræsentanten for Danske HF og VUC fandt, at udviklingen på OBU var bekymrende. 
Besparelserne, som omfatter et minimumskrav til antallet af elever på et hold, medfører et 
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mindre udbud. Kunne rapporten differentiere OBU med virksomhedsrettede kurser og de 
øvrige aktiviteter hver for sig, hvilket ville give et bedre overblik?  
 
Mikkel Skydsgaard vil undersøge mulighederne. 
 
Repræsentanten for DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Dag-
højskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne tilføjede, at OBU, som ikke 
udbydes i samarbejde med virksomhederne, er beskåret voldsomt. 
 
Repræsentanten for Danske HF og VUC henledte opmærksomheden på, at Jobcentrene 
var interesserede i at udbyde fagene FVU-digital og -engelsk til ledige målgrupper, men da 
disse fag er målrettede som undervisningsaktiviteter til virksomheder, så kan det ikke lade 
sig gøre. Der blev hermed bragt til rådets kendskab. 
 
Lisbeth Bang Thorsen supplerede med at oplyse, at det er en del af trepartaftalen, at disse 
to fag kun udbydes som undervisningsaktiviteter til beskæftigede på virksomheder, hvorfor 
det skal tages op i den sammenhæng. 
 
Formanden afsluttede herefter punktet med følgende opsummering: 
• Nanna Højlunds artikel på A4 om ”Rygterne om AMUs snarlige død er stærkt overdrev-

ne” kan med fordel følges op af andre med det formål at tale AMU-uddannelserne op. 
• Økonomien har afgørende betydning for den nuværende situation for OBU. Læsefær-

digheder er nødvendige for at varetage et job, så udviklingen er dybt bekymrende. FU 
vil overveje, hvordan emnet kan tages op. 

• Målgruppen for FVU digital og engelsk er begrænset, så det vil give mening at tage 
spørgsmålet om ledige op i trepartsaftalekredsen.  

• Aktivitetstal og generel videndeling vedrørende det almene område vil FU ligeledes 
overveje, men umiddelbart falder emnet ikke inden for rådets rammer. 

 
Punkter til orientering og eventuel drøftelse 

 
7 Evt. 

Ingen bemærkninger 
 

8 Seminar om Digital Læring 
 Formanden bød alle velkomne til seminariet om digital læring. Et emne rådet også har be-

skæftiget sig med tidligere. På sidste rådsmøde blev det besluttet at afholde et seminar om 
digital læring i fortsættelse af dette rådsmøde. 
 
Programmet fremgår af bilag 1 til referatet, ligesom oplægsholdernes power point præsenta-
tioner vedlægges referatet. 
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Derefter gav formanden ordet til oplægsholderne: 
1. Kontorchefer i Børne- og Undervisningsministeriet, Josina Moltesen (STIL) og Lis-
beth Bang Thorsen (STUK), orienterede om Rammer, begrebsafklaring og perspekti-
vering.
Oplægget drejede sig om begrebet fjernundervisning ift. gældende lovgivning. Herefter blev
forskellig brug af begreberne e-læring, fjernundervisning og blended learning gennemgået.

Afslutningsvis præsenterede Josina Moltesen to projekter fra trepart III aftalepunkterne om 
en national strategisk indsats for digitalisering af VEU: Pulje til forsøg med samarbejdsmo-
deller om digitale undervisningsforløb på VEU-området og projekt om kapacitetsopbygning 
for undervisere på almen voksen- og efteruddannelse. 
Fra den efterfølgende spørgerunde kan følgende nævnes: 

- Er projekt om samarbejdsmodeller afgrænset til AMU i udbudsmaterialet? Hertil
blev svaret, at puljen kan søges af AMU-udbydere

- Hvordan er projekterne fordelt? Det ene projekt retter sig mod AMU, mens det andet
primært er målrettet almen VEU.

- Hvordan kordineres ansøgningerne til projekt om samarbejdsmodeller, så efterud-
dannelsesudvalgene orienteres om, hvem der modtager midler fra puljen? Puljen kan
søges i samarbejder mellem minimum to AMU-udbydere. Andre parter kan også
indgå i samarbejdet. Modtagerne af puljen vil blive offentliggjort i slutningen af
2019. Der vil ske løbende videndeling mellem modtagerne af puljen og andre inte-
resserede.

- Der blev derfor også spurgt til, om udbuddet ville ramme rigtigt? Puljen er en mu-
lighed for, at AMU-udbydere kan få mulighed for at teste nye samarbejdsmodeller,
der senere kan udbredes.

Yderligere oplysninger om puljen kan findes på følgende hjemmeside: 

https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-
puljer/pulje-til-forsoeg-med-samarbejdsmodeller-om-digitale-undervisningsforloeb-paa-
veu-omraadet 

2. Anni Pilgaard Christiansen, HF og VUC Fyn orienterede om FVU-digital og erfa-
ring med digital læring i almen VEU.
Oplægget drejede sig om, hvordan digital læring kan foregå i praksis. Det blev undervejs
demonstreret, hvordan undervisning med anvendelse af digitale hjælpemidler kan foregå,
ved at Anni koblede op på en igangværende undervisning, hvor der blev stillet spørgsmål til
læreren.

Live demonstrationen viste både praksisnær undervisning og interaktion mellem underviser 
og elever og mellem eleverne. På denne måde kom eleverne også til at lære hinanden at 
kende, selv om de ikke fysisk var i samme lokale.  

Fra den efterfølgende spørgerunde kan følgende nævnes: 
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- Er denne undervisningsform, vi har fået demonstreret, karakteriseret som fjernun-
dervisning ift. det gældende regelsæt? Ministeriet svarede ja med den tilføjelse, at
vurderingen sker for hver enkel kursist ift. de gældende regler.

- Er undervisningskvaliteten den samme som ved ren tilstedeværelsesundervisning?
Erfaringen viser, at der er dårligere gennemførelse for de elever, der kun benytter
sig af fjernundervisning. Gruppen af deltagere på hhv. fjernundervisning og ordinæ-
re hold har imidlertid forskellige karakteristik.

- Anvendes digitale læremidler også i ren tilstedeværelsesundervisning? Ja, de samme
værktøjer som læringsplatform og digitale læringsrum anvendes af alle kursister.

3. Søren Steen Nielsen, Senior xR Specialist i Group Learning & Development, Grund-
fos og tillidsrepræsentant Anni Holmberg Poulsen orienterede om Virtual Reality
Training (VR).
Grundfos, Factory of the future, er et område i en fabrik, hvor digitaliseringsløsninger af-
prøves og modnes med betydning for både blue og white collar medarbejdere. Oplægget
fokuserede på den digitale transformation og de forandringer, som det medførte i produktio-
nen samt de udfordringer, som medarbejderne oplevede. God læring skaber dygtige medar-
bejdere og dermed et højt output.

Udgangspunktet er at fastslå medarbejdernes digitale parathed, førend et kursusforløb kan 
sammensættes. Fordelene ved VR er, at det er virkelighedsnært, netop fordi det foregå i 3D, 
så indlæringen bliver mere effektiv. Deltagerne opnår en kompetence, hvor de behersker det 
pågældende emne og er i stand til at instruere andre. 

Grundfos anvender et undervisningsbegreb, der ikke kendes i AMU sammenhænge, nemlig 
”Profil individuel coaching”, der har til formål at basere undervisningen på den enkelte 
elevs forudsætninger, hvilket Grundfos havde gode erfaringer med. 

Fra den efterfølgende spørgerunde kan følgende nævnes: 
- Hvordan er medarbejdernes vurdering? De er gode – og det er væsentligt at pointere,

at medarbejderen ikke skal være superbruger, men opnå et forståelsesniveau, som
kan anvendes i det daglige arbejde.

- Det ser ud til, at VR kræver en stor investering? Ja, her er tale om en investering på
mindst kr. 4-500.000 per applikation med efterfølgende udgifter til justeringer.

- Samarbejder Grundfos med relevante undervisningsinstitutioner? Ja. På nuværende
tidspunkt for at undersøge mulighederne for etablere en fælles undervisning.

- Dette oplæg viser dels, hvor vigtigt det er at få virksomhedsnære præsentationer,
dels at det er nødvendigt med fokus på udstyrssiden.

- Der fremkom endvidere nogle bemærkninger om kombinationen mellem VR og læ-
ringsformer.

Afslutningsvis kunne Søren og Anni fortælle, at Grundfos var nomineret til Learning 
Awards. 
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Herefter fulgte tre korte problematiserende oplæg om muligheder samt formelle og uformel-
le barrierer ved afholdelse af undervisning baseret på digital læring, som indledning til en 
paneldebat. Imidlertid medførte den begrænsede mødetid, at paneldebatten ikke blev gen-
nemført. 
 
4. Lars Ringgaard Kristensen, Aalborg Handelsskole, underviser med ansvar for it- og 
digitalisering orienterede om digital læring og didaktik 
Man skal ikke sætte strøm til den undervisning, man gennemfører i dag, men derimod tænke 
nyt. Det er vigtigt at huske de pædagogiske tiltag, der er lavet henover de sidste mange år, når 
man laver digital læring, så det ikke bliver en ny version af den sorte skole.  
Fordelen ved digital læring er, at elever kan få viden ved instruktionsvideoer kombineret med 
kontrolspørgsmål eksempelvis for at erhverve et certifikat. 
 
5. Camilla Løkkegaard, TEC (København), Leder af Sekretariatet for Digitalisering, 
orienterede om online udbud af 3 AMU-kurser i relation til potentiale og barrierer 
Digital læring giver mulighed for at kombinere teori og praksis, samtidig med at praksis-
undervisningen kan foregå digitalt uden etablering af omkostningskrævende arbejdsmiljøer. Det
må aldrig blive til et brevkursus. 

 

 
Potentialet er for eksempel, at undervisningen kan tilføjes mere viden i en ny sammenhæng, 
ligesom barrieren for eksempel er, at de sociale rammer bliver udfordret. 
 
Men digital læring giver mulighed for at uddanne flere elever, uden at det medfører en omkost-
ningsforøgelse. Dog skal man være opmærksom på, at erfaringen viser, at markedsføringen er 
en anden end ved tilstedeværelseskurser. 
 
6. Torben Pedersen, direktør på AMU Vest, orienterede om at mange elever er ikke pa-
rat til digital læring. 
Tilfredsheden og udbyttet er stadig størst ved traditionel klasse-/tavleundervisning, fordi digital 
læring kræver en anvendelse af den digitale teknik, som elever i alderen 40 – 55 år ikke har erfa-
ring med at anvende, og derfor har underviserne kun begrænset erfaring med anvendelse af 
digital baseret pædagogik. 
 
I forbindelse med certifikatkurser stiller andre myndigheder krav til undervisningsformer og 
timetal, der gør, at der ikke kan udstedes certifikater på baggrund af hel eller delvis fjerunder-
visning. 
 
Imidlertid kan digitale undervisningsmaterialer anvendes med succes som støtte til indlæringen. 
 
Formanden takkede oplægsholderne for deres præsentationer, der kan danne baggrund for en
efterfølgende drøftelse i rådet. 

 

 
Mødet slut kl 17.50. 
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Bilag 1 

Seminar om digital læring og kompetencekrav 
VEU-rådets drøftelse om fjernundervisning og digital læring afholdes den 6. november 2019. 

Program: 
14.25 – 14.35 Det ordinære rådsmøde afsluttes og seminariet introduceres. 
v/ formanden Kjeld Møller Pedersen 

14.35 - 14.45 Rammer, begrebsafklaring og perspektivering 
v/ ministeriet, der kort orienterer om: 
1. de nuværende regler og de muligheder, der er for digital læring med baggrund i det udsendte notat

til rådet om ”Rammer og regelgrundlag for fjernundervisning på VEU”.
2. de begreber, der anvendes i regelgrundlaget sammenholdt med begreber, som også anvendes: tilste-

deværelsesundervisning, synkron og asynkron undervisning, flow-tv vs. streaming
3. perspektiveringen relateret puljen for AMU-samarbejdsprojekter, som aktuelt kan søges af AMU-

udbydere.

14.45 – 15.00 FVU-digital og erfaring med digital læring i almen VEU 
v/ Anni Pilgaard Christiansen, HF og VUC Fyn:  
Potentialer for digital læring og fjernundervisning: Et konkret eksempel på, hvordan digital 
læring rent faktisk anvendes relateret de nuværende regler og rammer ift. udvikling af e-læring.  

15.00 – 15.35 Virtual Reality Training (VR) / Grundfos Factory of the future 
v/ Søren Steen Nielsen, Senior xR Specialist i Group Learning & Development, Grundfos: 
VR som en digital lærings mulighed på Grundfos. Perspektivering til muligt samarbejde med 
uddannelsesinstitutioner om udvikling af generisk VR indhold, og refleksion om en national 
indsats for VR og digital læring. 
v/ tillidsrepræsentant  Anni Holmberg Poulsen: 
Hvordan de digitale forandringer skaber behov hurtig oplæring, og hvordan medarbejderne 
bedste engageres i udviklingen   

15.35 – 15.45 Pause 

15.45  Paneldebat om potentialet i formelle og uformelle barrierer for digital læring i AMU 
Problematiserende oplæg om muligheder samt formelle og uformelle barrierer: Er der nogen hindringer 
for afholdelse af undervisning baseret på digital læring?  
Indledes af 

• Lars Ringgaard Kristensen, Aalborg Handelsskole, underviser med ansvar for it- og digitalisering
• Camilla Løkkegaard, TEC (København), Leder af Sekretariatet for Digitalisering
• Torben Pedersen, AMU Vest, direktør
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Møde den 11. december 2019 

 
Punkt 3: Meddelelser fra Formanden 

 
 
    

Materiale:  1. Oversigt over høringer og udtalelser i 2019 
2. VEU svar om høring om modelparametre 2020 
3. VEU høringsvar studieadministrative 
4. Link til hjemmeside om 

https://seniortaenketanken.dk/ 
 

 
  
Seniortænketanken: Bemærkninger: 
I maj 2018 nedsatte den daværende regering og Dansk 
Folkeparti en Seniortænketank for et længere og godt 
arbejdsliv, hvilket skete som led i udmøntningen af Af-
tale om flere år på arbejdsmarkedet. 
  
Tænketankens medlemmer blev udpeget af den davæ-
rende beskæftigelsesminister og består af en formand og 
16 medlemmer. 
   
Formålet er at give seniorer et bedre arbejdsliv og få 
flere til at udskyde pensionen. Derfor består en primær 
opgave for tænketanken i at indsamle viden om, hvad 
der får seniorer til at blive på arbejdsmarkedet, og i at 
skabe indsigt i hvordan beskæftigelsesindsatsen kan 
bidrage til at få ledige seniorer i arbejde.  
 
 

Behandling: Til orientering og drøftelse 
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Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. 
I perioden fra 1. januar 2019 – 31. december 2019 

Dato Høring / Udtalelse Modtager Journal nr 
07-04-19 Orientering om udkast til koncept for ni-

veauvurdering og indplacering af private og 
ikke-offentligt anerkendte uddannelser på 
Kvalifikationsrammen for Livslang Læring 

Undervisningsministeriet, 
Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

19/06916-1 

03-05-19 Høring over udkast til bekendtgørelse om 
krav til studieadministrative it-systemer 

Undervisningsministeriet 
Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

19/06916-1 

27-09-19 Høring over forslag til lov om ændring af lov 
om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 
(Modelparametre ...) 

Børne- 
steriet 

og Undervisningsmini- 19/06916-3 

22-11-19 Høring over udkast til bekendtgørelse om 
krav til studieadministrative systemer 

Børne- 
steriet 
STIL 

og Undervisningsmini- 19/06916-4 
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Til Børne- og Undervisningsministeriet 
ved fuldmægtig Kasper Elsgaard 

sendt med e-mail til AARJK@uvm.dk 

med kopi til Kasper.Elsgaard@uvm.dk. 

Høring – lovforslag om modelparametre for 2020 

VEU-rådets høringssvar til høring over forslag til lov om ændring 
af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Modelparametre 
for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsaf-
hængigt arbejdsgiverbidrag for 2020, justering af det aktivitetsaf-
hængige VEU-bidrag for 2020 m.v.).   

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 6. septem-
ber 2019 modtaget fra Børne- og Undervisningsministeriet høringsbrev 
om ovenstående høring med svarfrist den 27. september 2019 kl. 12. 

VEU-rådet har ingen bemærkninger, men henviser til organisationernes 
selvstændige høringssvar. 

Med venlig hilsen 

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

sendt med e-mail til sager@stil.dk 

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 25. oktober 
2019 modtaget fra Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for It 
og Læring, høringsbrev om ovenstående høring med svarfrist den 22. 
november 2019 kl. 15.00. 

VEU-rådet har ingen bemærkninger, men henviser til organisationernes 
selvstændige høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Møde den 11. december 2019 

Punkt 4: Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet 

Materiale: Mundtlig 

Bemærkninger: Ingen 

Behandling: Til orientering og drøftelse 
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Møde den 11. december 2019 

Punkt 5: Udkast til årshjul for VEU-rådets arbejde 2020 med vedlagt mødeplan 

Materiale: • Udkast til årshjul 2020
• Mødeplan 2020

Bemærkninger: Det er blevet foreslået, at rådet skulle arrangere et soci-
alt arrangement i forbindelse med rådets møde i juni 
2020. 

Behandling: Til drøftelse, bearbejdelse og godkendelse. 
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Årshjul/opgaveoversigt for VEU-rådet 2020 

Faste dagsordens-
punkter for alle mø-
der 

• Godkendelse af dagsorden
• Godkendelse af referat fra sidste rådsmøde
• Meddelelser fra formanden
• Meddelelser fra ministeriet
• Evt.

Januar Ingen møder 

Februar 5. februar 2020: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
26. februar 2020: Møde i VEU-rådet kl. 13.30 - 15.30

• Forbrug og aktivitet for det almene og erhvervsrettede VEU i hele
2019

• Statistik for garantikurser, der behandles en gang årligt, jf. pkt. 7 på
dagsorden til VEU-mødet den 27. februar 2019.

• Status VEU godtgørelse med baggrund i statistiske oplysninger fra
AUB

• Status for gennemgang af AVU/hf-enkeltfag i regi af VUC
• Ideer og ønsker til kommende temadrøftelser

April 15. april 2020: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
29. april 2020: Møde i VEU-rådet kl. 13.30 - 15.30

• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. kvartal
2020

• Pulje til opsøgende arbejde
• Planlægning af det fælles møde for VEU og REP i samarbejde med

REP-FU
• Temaer for UUL 2020
• Forventningsafstemning om ministeriets kommissorium for det

kommende taksteftersyn

Maj / Juni 10. juni 2020: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
24. juni 2020: Møde i VEU-rådet kl. 13.30 – 20.00 inkl. middag

• Status for VisKvalitet
• Status på initiativet Èn indgang, herunder status på efteruddannelse.dk
• Strategiseminar om VEU-rådets fokusområder.
• Middag

Juli/August Ingen møder 
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September 1. september 2020: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
16. september 2020: Møde i VEU-rådet kl. 13.30 - 15.30

• Revision af Årshjul for VEU-rådet 2020
• VEU-rådets møder for 2021 planlægges.
• Evt. opfølgning på det fælles møde for VEU og REP
• Indhold i FFL for 2021
• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. halvår

2020

XX. september kl 13 – 16: Fællesmøde for VEU & REP
Store Mødesal, FH Islands Brygge 32D, 2300 Kbh S i Store Mødesal (?)

• Emner til dagsorden foreligger endnu ikke

Oktober / Novem-
ber 

21. oktober 2020: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
4. november 2020: Møde i VEU-rådet kl. 13.30 - 15.30

• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 3. kvartal
2020

• Status for branchepakker
• Drøftelse af taksteftersynet

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.

November / De-
cember 

2. december 2020: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
16. december 2020: Møde i VEU-rådet kl. 13.30 - 15.30

• Udkast til årshjul for VEU-rådets arbejde 2021
• BUVM’s foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af arbejds-

markedsuddannelser mv.  (UUL)
• Orientering om vedtagelsen af Finansloven 2021
• Status på AMU-tilsyn
• Status på Efteruddannelse.dk
• Status på initiativet Èn indgang, herunder status på efteruddan-

nelse.dk
• Statusrapport vedr. fjernundervisning
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Ugenr Dag Dato FU Rådsmøde Uger siden sidste møde
6 Onsdag 05-02-20 X
9 Onsdag 26-02-20 X 12

15 Onsdag 15-04-20 X
17 Onsdag 29-04-20 X 8
21 Onsdag 10-06-20 X
26 Onsdag 24-06-20 X 9
36 Onsdag 01-09-20 X
38 Onsdag 16-09-20 X 12
43 Onsdag 21-10-20 X
45 Onsdag 04-11-20 X 7
48 Onsdag 02-12-20 X
50 Onsdag 16-12-20 X 5

Kl 10.00 - 
11.30 

kl 13.30 - 
15.30

VEU Råds- og forretningsudvalgsmøder i 2020
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Møde den 11. december 2019 

Punkt 6: BUVM’s foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af 
arbejdsmarkedsuddannelser mv.  (UUL) 

Materiale: • Notat fra 2. december 2019 med bilag vedrørende
STUKs indstillinger om fordeling af tilskud til ud-
vikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. for UUL-
puljen 2019-21

• Oversigter over:
- Ansøgte og indstillede beløb for alle an-       

søgninger vedrørende UUL-puljen 2019-21
       

- Ansøgninger under temaerne
- Ansøgte og indstillede beløb 2015 – 2019

• Kopi af puljevejledningen for UUL-puljen 2019-21
vedlagt indkaldelsen som selvstændigt dokument

• De arbejdsmarkedspolitiske redegørelser fra efter-
uddannelsesudvalgene er lagt på ministeriets hjem-
meside: UUL-puljen 2019-21

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 der under konto 20.89.03.25 
reserveret 21,5 mio. kr. til UUL-puljen. 

Efteruddannelsesudvalgene har søgt om i alt 30,5 
mio.kr. i tilskud fra UUL-puljen 2019-21, hvilket er 
væsentlig mere, end udvalgene søgte vedrørende sidste 
års pulje. Puljens temaer er i år blevet afstemt med ud-
valgene, og en noget større del af tilskuddene end nor-
malt er ansøgt under årets temaer; her især tema 1 om 
udvikling af digitale læringsforløb.  

Styrelsen har behandlet ansøgningerne og indstillinger-
ne af tilskud er sket ud fra en i dialog med efteruddan-
nelsesudvalgene om de ansøgte udviklingsopgaver med 
afsæt i udvalgenes prioriteringer.  

Styrelsens indstilling er herefter at udmelde alle puljens 
midler som tilskud til udvalgenes udviklingsarbejde.  

Efter planen udmeldes der tilskud til udvalgene i slut-
ningen af december 2019. 
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Behandling: Til brug for sagen beder STUK VEU-rådet om en udta-
lelse, jvf. § 19 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 
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Til VEU-rådet 

Notat om styrelsens indstillinger til puljen til udvikling af uddannelse 
og læreruddannelse mv. (UUL puljen 2019-21) 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fremlægger her indstillinger vedrøren-
de efteruddannelsesudvalgenes årlige ansøgninger om tilskud fra UUL-puljen 
til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, 
undervisningsmateriale og læreruddannelse samt undersøgelser, analyser og 
evalueringer. 

I henhold til § 19 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. afgiver VEU-
rådet udtalelse om tilskud til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser og ar-
bejdsmarkedsuddannelser. 

Styrelsen udmelder tilskud fra puljen sidst i december 2019. Tilskud fra puljen 
skal anvendes i perioden ultimo december 2019 – 31/12-2021. 

Formål med puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 
Det primære formål med puljen er at støtte revidering og nyudvikling af fæl-
les kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, samt understøttende 
undervisningsmateriale og faglig læreruddannelse, i takt med udviklingen på 
arbejdsmarkedet og de løbende behov for efteruddannelse og kompetence-
udvikling til AMU-målgruppen. 

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 evalue-
re 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 uddan-
nelser, bl.a. arbejdsmarkedsuddannelse til flygtninge og indvandrere og Indivi-
duel kompetencevurdering (IKV), samt andre understøttende og rammesæt-
tende opgaver, herunder undersøgelser, analyser, evalueringer og kvalitetssik-
ring af arbejdsmarkedsuddannelse. 
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Budget for UUL puljen 2019-21 
Af bevillingen i 2019 på finanslovens § 20.89.03.25 har Undervisningsministe-
riet reserveret 21,5 mio. kr. til puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannel-
ser mv. til anvendelse i perioden december 2019 – 31/12-2021. 
 
Efteruddannelsesudvalgene søgte oprindeligt om i alt 33,2 mio.kr. i tilskud til 
udvikling under puljen. I løbet af sagsbehandlingsprocessen og den samlede prio-
ritering har udvalgene trukket 7 ansøgninger tilbage, hvilket har reduceret det 
samlede ansøgte beløb til 30,5 mio.kr. 
 
Det skal bemærkes, at gennemgangen af puljen i dette notat, samt vedlagte bilag, 
derfor er afgrænset til de resterende ansøgte opgaver. 
 
På baggrund af gennemgang af ansøgningerne er styrelsens indstilling, at alle 
puljens midler, 21,5 mio.kr, i år ydes som tilskud til udvalgene. 
 
Årets ansøgninger – kort oversigt 
Styrelsen indkaldte ansøgninger fra efteruddannelsesudvalgene i brev udsendt 
6. september 2019. De nærmere regler for ansøgningerne om tilskud fremgår 

./. af puljevejledningen, der er vedlagt til rådet som bilag.  
 
Der er i år ansøgt om væsentligt større tilskud, end det har været tilfældet de  

./. seneste år. Der er vedlagt en oversigt over de ansøgte og indstillede tilskudsbe-
løb under årets pulje, samt en tilsvarende oversigt over tidligere års puljer. 
 
Styrelsen har modtaget en ansøgning fra hver af de 12 udvalg om tilskud til 
udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, un-
dervisningsmaterialer og læreruddannelse. Samlet betegnes dette som tilskud 
under rammebevillingen.  
 
Fraregnet de 7 projektansøgninger, udvalgene har trukket tilbage, er der ind-
sendt og behandlet 36 ansøgninger om tilskud til undersøgelser, analyser og 
evalueringer, hvoraf 24 ansøgninger er inden for årets temaer.  
 
Af det ansøgte beløb på 30,5 mio.kr. udgør ansøgninger om tilskud under 
rammebevillingen 12,9 mio.kr. hvilket er 42 % af det samlede ansøgte tilskud, 
mens ansøgninger til undersøgelser, analyser og evalueringer udgør 17,6 
mio.kr., hvilket er 58 % af det ansøgte tilskud.  
 
Årets pulje afviger dermed også fra tidligere år ved at en større del af puljens 
ansøgninger udgøres af analyser/ projekter.  
 

 Styrelsen har også i år samarbejdet tæt med udvalgene om at prioritere 
ansøgningerne. 
 
Arbejdsmarkedspolitiske redegørelser og behovsredegørelser og an-
søgninger vedrørende uddannelsesbehov 
Udvalgene skal sammen med ansøgningerne indsende deres arbejdsmarkeds-
politiske redegørelser.  
 
Redegørelserne og de beskrevne kompetencebehov på de enkelte områder inde-
holder udvalgenes begrundelser for alle ansøgte midler. I de arbejdsmarkeds-
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politiske redegørelser er udvalgenes kvantitative behovsredegørelser inklude-
ret. 
 
Kvantitativ behovsredegørelse 
Udvalgene bliver bedt om at opsummere, hvad de tendenser, de ser på ar-
bejdsmarkedet, betyder for den samlede aktivitetsudvikling på AMU. 
 
Udvalgenes vurderinger for det kommende år er overvejende, at aktivitetsud-
viklingen vil være uændret eller stigende.  
Udvalgenes vurderinger fordeler sig således: 
 
Stigende  IF, TE, TUR, ETIE, MI&IF 
Uændret til stigende MI, EPOS 
Uændret HAKL, SUS, BAI, MJE 
Uændret eller faldende KHRU 
Faldende  

 
 
Offentliggørelse af de arbejdsmarkedspolitiske redegørelser 
Hvert år offentliggør styrelsen udvalgenes redegørelser. Årets arbejdsmar-
kedspolitiske redegørelser vil derfor kunne ses på UUL puljens hjemmeside. 
 
Temaer for UUL puljen 2019-21 
UUL puljens årlige temaer er tænkt som en opfordring til efteruddannelsesud-
valgene om at fokusere deres udviklingsarbejde i retning af indsatsområder, mini-
steriet arbejder for at fremme.  
 
Ansøgninger under temaerne udgør i år i 17 mio.kr, hvilket er 56 % af de ansøgte 
tilskud. Andelen var 22 % i sidste års pulje, og temaerne har dermed i højere grad 
matchet de udviklingsbehov, udvalgene har. 
 
Styrelsens indstillinger om tilskud imødekommer 70 % af de ansøgte midler un-
der temaerne. 
 

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

 
Indhold og ansøgninger under årets temaer 
Styrelsen har i samarbejde med udvalgene udmeldt tre temaer for årets pulje.  
Under temaerne har det været mulighed for at ansøge om projekter og i for-
skelligt omfang, afhængigt at temaernes indhold, om tilskud til udvikling af 
nye arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og faglig lærerud-
dannelse.  
 

1. Udvikling af digitale læringsforløb, der kan styrke kvalitet og indlæring. 
Her er der ansøgt om tilskud på i alt 13,7 mio.kr. Ansøgningerne gælder 
overvejende tilskud til udvikling af diverse materialer, samt undersøgelse 
af behov for udvikling af forskellige typer digitale læringsmaterialer, og 
hvilke typer, der bedst matcher udvalgsområdernes behov. 
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2. Fleksible muligheder i det nye AMU. 
Her er der ansøgt om tilskud på i alt 0,5 mio.kr. De ansøgte udviklings-
opgaver omfatter ansøgning om midler til uddannelse og tilhørende ma-
terialer med henblik på brobygning fra AMU til videregående niveau, og 
en analyse med samme emne. 
 

3. Bedre handlingsorienterede målformuleringer og fokus på deltagerforudsætninger. 
Her er der ansøgt om tilskud på i alt 2,8 mio.kr. De ansøgte udviklings-
opgaver omfatter projekter, der bearbejder og tydeliggør målformulerin-
ger på en lang række arbejdsmarkedsuddannelser f.eks. ift. koblingen til 
læringsindhold og med henblik på enklere og mere entydig sprogbrug. 
Udviklingsarbejdet tager bl.a. afsæt i udvalgenes erfaringer fra arbejdet 
med udvikling af prøver til arbejdsmarkedsuddannelserne. 
 

Undersøgelser, analyser og evalueringer udenfor temaerne 
De øvrige undersøgelser, analyser mv. handler primært om udvalgenes typiske 
kernearbejdsområder, dvs. analyser med henblik på afklaring af behov for nye 
uddannelser, nye fælles kompetencebeskrivelser mv., og kortlægning af udvik-
lingen på de jobområder, udvalgene har til opgave at udvikle arbejdsmarkeds-
uddannelse til. 
 
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 konkrete vurdering af ansøgningerne har primært taget afsæt i en 
vurdering af, om ansøgningerne faldt inden for formålet med puljen til udvik-
ling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og rammerne for AMU-programmet, 
samt en kvalitativ vurdering af ansøgningerne. Kriterierne er beskrevet nær-
mere i puljevejledningen. 
 
Under sagsbehandlingen af ansøgningerne har Styrelsen løbende været i dialog 
med efteruddannelsesudvalgenes sekretariater om de ansøgte udviklingsopga-
ver, herunder for at afklare indhold af ansøgninger, hvor der var behov for 
dette. 
 
Da der samlet er ansøgt om væsentligt større tilskud end der er midler i pul-
jen, samt er ansøgt om flere opgaver markeret som 1. prioritet end der er 
midler i puljen, har det nødvendigt også at foretage en prioritering blandt 
ansøgningerne, der er markeret som 1. prioritet, herunder tema-ansøgninger. 
 
Resultatet af dialogprocessen er, at udvalgene har valgt at frafalde ansøgning 
om tilskud til en række udviklingsopgaver, samt afgrænse og beskære andre 
ansøgninger, herunder ansøgninger som udvalgene har som 1. prioritet, og 
herunder også enkelte ansøgninger under årets temaer. 
 
Styrelsens indstilling er at imødekomme udvalgenes ansøgninger til udvikling 
af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser mv. med et 
tilskud på knap 9,5 mio.kr. ud af et ansøgt beløb på 12,9 mio.kr.  
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Styrelsen indstiller desuden, at der ydes et tilskud på 12,1 mio. kr. til 28 analy-
seprojekter mv. ud af et ansøgt beløb på 17,6 mio.kr. til 36 analyser mv. 
 
Konkrete indstillinger om tilskud og begrundelser for dem er beskrevet i et 
indstillingsnotat til hvert udvalgs ansøgninger. Indstillingsnotaterne kan rekvi-
reres af rådet, hvis det ønskes. 
 
Udvalgenes muligheder for omdisponering i tilskudsperioden 
Hvis et efteruddannelsesudvalg i løbet af tilskudsperioden får behov for at æn-
dre i fordelingen og indholdet af de opgaver, der er ydet tilskud til, f.eks. på bag-
grund af ændringer på et af jobområder, udvalget er ansvarlig for at udvikle ar-
bejdsmarkedsuddannelse til, har udvalget mulighed for selv at omdisponere de 
tilskud, de har fået tildelt, indenfor hver af kategorierne arbejdsmarkedsud-
dannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelser. 
 
Udvalgene kan desuden ansøge ministeriet om godkendelse af omdisponerin-
ger mellem disse kategorier, samt om flytning af opgaver mellem de 
FKB/jobområder, de er ansøgt under, så tilskuddet løbende anvendes til det 
mest relevante udviklingsarbejde inden for hvert udvalgs område. 
 
Udvalgene har desuden mulighed for at ansøge styrelsen om at foretage æn-
dringer i analyseprojekter mv, der bliver behov for i løbet af projektperioden. 
 
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. 
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Udvalg TEMA 1: 
Udvikling af digitale læringsforløb, der kan styrke 

kvalitet og indlæring

Ansøgt beløb 
FKB, udd. 

mv.

Ansøgt beløb 
analyser mv.

STUKs 
indstilling

TEMA 2:
Fleksible muligheder i det nye AMU

Ansøgt beløb 
FKB, udd. 

mv.

Ansøgt beløb 
analyser mv.

STUKs 
indstilling

TEMA 3:
Bedre handlingsorienterede målformuleringer og 

fokus på deltagerforudsætninger

Ansøgt beløb 
FKB, udd. mv.

Ansøgt beløb 
analyser mv.

STUKs 
indstilling

FKB, udd. mv.            250.000             250.000  FKB, udd. mv. FKB, udd. mv.
UUL2019‐2021, Analyse af udviklingspotentialet af 
digitale læringsforløb til BAIs arbejdsmarkedsud‐
dannelser ved brug af digital læringsplatform, BAI

             519.300             469.300 

UUL2019‐2021, Digital kompetenceudv. via AMU på 
baggrund af målrettet vidensform. til og anv. af digitale 
teknologier i virksomh.i bygge  og anlægsbranchen, BAI

             519.300             419.300 

FKB, udd. mv. FKB, udd. mv.            100.000             100.000  FKB, udd. mv.                50.000                 50.000 
UUL 2019‐2021 Analyse: Udvikling af digitale 
læringsforløb målrettet praktikvejledere / EPOS

             842.610             733.710 

FKB, udd. mv.            600.000             380.000  FKB, udd. mv. FKB, udd. mv.
UUL 2019‐2021 ETIE: Forsøg med digitalisering i 
undervisningsforløb om bæredygtighed i energiforbrug

          1.400.000          1.240.000 

FKB, udd. mv.            756.000             756.000  FKB, udd. mv. FKB, udd. mv.
UUL 2019‐2021, Analyse og udvikling af digitale 
læringsforløb (mikrolæring), HAKL

             679.475             300.000 

UUL 2019‐2021, Analyse Muligheder for digital læring 
på GLU, HAKL

             748.975             448.975 

FKB, udd. mv.            230.000             230.000  FKB, udd. mv. FKB, udd. mv.                40.000                 40.000 
UUL puljen 2019‐2021 –  Digitale læringsforløb for øget 
kvalitet og læringsudbytte af lean‐kurser, tema 1, 
Industriens Fællesudvalg

             500.000             500.000 

UUL 2019‐2021 ‐ Digitale læringsforløb i 
fødevareuddannelser ‐ KHRU

             731.376             614.752 

ULL 2019‐2021 ‐ Tydelige mål – bedre læring på amu‐
kurser ‐ KHRU

             495.436               326.892 

MI&IF UUL puljen 2019‐2021 –  Analyse af mulighederne for 
at styrke kvaliteten og fleksibiliteten i det i det åbne 
svejseværksted ved øget brug af digitale 
undervisningsforløb, Efteruddannelsesudvalget for 
svejsning og fyringsteknik

             697.058             584.754 

FKB, udd. mv. FKB, udd. mv. FKB, udd. mv.              220.000               220.000 
UUL 2019 – 2021 ’Digitale læringsforløb i AMU’, MI              766.000             766.000 

MJE FKB, udd. mv. FKB, udd. mv. FKB, udd. mv.              300.000                           ‐                 160.000 
FKB, udd. mv.              20.000               20.000  FKB, udd. mv. FKB, udd. mv.                         ‐                             ‐                            ‐   
UUL 2019 – 2021. Udvikling af digitale læringsforløb for 
AMU‐lærere ‐ SUS

             740.009             700.025 

UUL puljen 2019‐21 ‐ Tema‐oversigt 

BAI

EPOS

ETIE

IF

SUS

HAKL

MI

KHRU
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Udvalg TEMA 1: 
Udvikling af digitale læringsforløb, der kan styrke 

kvalitet og indlæring

Ansøgt beløb 
FKB, udd. 

mv.

Ansøgt beløb 
analyser mv.

STUKs 
indstilling

TEMA 2:
Fleksible muligheder i det nye AMU

Ansøgt beløb 
FKB, udd. 

mv.

Ansøgt beløb 
analyser mv.

STUKs 
indstilling

TEMA 3:
Bedre handlingsorienterede målformuleringer og 

fokus på deltagerforudsætninger

Ansøgt beløb 
FKB, udd. mv.

Ansøgt beløb 
analyser mv.

STUKs 
indstilling

FKB, udd. mv. FKB, udd. mv. FKB, udd. mv.           1.260.000            1.260.000 
UUL 2019‐2021 Analyse af AMU‐mål under FKB 2794 
transportarbejde i lufthavne for identificering af 
egnethed for anvendelse af fjernundervisning/ 
digitalisering ‐ TUR

             313.476  0

UUL 2019‐2021 Analyse af AMU‐mål for identificering 
af egnethed for anvendelse af 
fjernundervisning/digitalisering ‐ TUR

             272.296  0

UUL 2019‐2021 Analyse af AMU‐mål under FKB 2290 
Lager, terminal‐ og logistik, FKB 2795 Havn og ter‐minal 
for identificering af egnethed for anvend‐else af 
fjernundervisning/digitalisering ‐ TUR

             313.476             264.556 

UUL 2019‐2021 Analyse af AMU‐mål under diverse 
FKB'er for identificering af egnethed for anvend‐else af 
fjernundervisning/digitalisering ‐ TUR

             378.944             326.934 

UUL 2019‐2021 Analyse af muligheder og barrierer i for‐
hold til brug af simulatorer i transportuddannelserne ‐ 
TUR

             479.548             479.548 

UUL 2019‐2021 Kompetenceudvikling gennem 
kombination af AMU og korte videregående 
uddannelser (tema 2) ‐ TUR

UUL 2019‐2021 Kompetenceudvikling gennem 
kombination af AMU og korte videregående 
uddannelser (tema 2) ‐ TUR

             389.786  0

UUL 2019‐2021 Udvikling af standardiseret work‐
shopkoncept til implementering af  digitale forløb 
målrettet til kortvarende AMU‐uddannelser ‐ TUR

             428.143             287.000 

UUL 2019‐2021 Bedre handlingsorienterede målfor‐
muleringer og fokus på deltagerforudsætninger (tema 
3) ‐ TUR

             444.730               350.680 

UUL 2019‐2021 Læringsforløb til træning af 
udrykningskørsel ‐ TUR

             495.600  0

UUL 2019‐2021. Analyse af transportbranchens fak‐
tuelle og fremtidige behov for IT‐kompetencer ‐ TUR

             311.332  0

UUL 2019‐2021 ‐ Læringsforløb til opkvalificering af 
undervisere på AMU  i pædagogisk og didaktisk 
anvendelse af digitale materialer i undervisningen ‐ 
TUR

             319.710  0

TE UUL 2019‐2021 ” Digital læring i AMU inden for træ‐ og 
møbelindustrien ” TE

             418.078             373.262 

        1.856.000          11.874.706             100.000               389.786            1.870.000               940.166 
    9.483.854        100.000       2.407.572 2.810.166

TUR

I alt I alt I alt13.730.706 489.786
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Ansøgte midler

FKB AMU Undervisn.mat. Læreruddannelse Revision

Delsum - 
rammebevilling 

inkl. revision Analyse/evalu. Andre opgaver I alt
BAI 0 260.000 930.000 360.000 7.500 1.557.500 1.757.202 0 3.314.702
EPOS 0 320.000 480.000 40.000 13.000 853.000 2.104.558 0 2.957.558
ETIE 0 180.000 1.050.000 90.000 20.000 1.340.000 1.400.000 0 2.740.000
HAKL 80.000 700.000 780.000 80.000 15.000 1.655.000 1.428.450 0 3.083.450
IF 200.000 320.000 750.000 260.000 15.938 1.545.938 949.486 0 2.495.424
KHRU 0 40.000 0 0 0 40.000 2.219.692 0 2.259.692
MIogIF 0 20.000 30.000 40.000 9.563 99.563 697.058 0 796.621
MI 0 360.000 240.000 40.000 15.938 655.938 766.000 0 1.421.938
MJE 80.000 320.000 600.000 40.000 15.000 1.055.000 0 0 1.055.000
SUS 0 100.000 330.000 80.000 15.000 525.000 1.356.589 0 1.881.589
TUR 320.000 2.060.000 120.000 920.000 0 3.420.000 4.504.682 0 7.924.682
TE 0 0 120.000 20.000 8.500 148.500 418.078 0 566.578

I alt 680.000 4.680.000 5.430.000 1.970.000 135.438 12.895.438 17.601.795 0 30.497.233

30.497.233
21.550.000

STUK's foreløbige indstilling

FKB AMU Undervisn.mat. Læreruddannelse Revision

Delsum - 
rammebevilling 

inkl. revision Analyse/evalu. Andre opgaver I alt
BAI 0 520.000 530.000 180.000 7.500 1.237.500 1.603.454 0 2.840.954
EPOS 0 300.000 450.000 40.000 13.000 803.000 1.155.980 0 1.958.980
ETIE 0 100.000 380.000 20.000 20.000 520.000 1.240.000 0 1.760.000
HAKL 80.000 700.000 780.000 80.000 15.000 1.655.000 748.975 0 2.403.975
IF 200.000 180.000 480.000 180.000 15.938 1.055.938 849.486 0 1.905.424
KHRU 0 40.000 0 0 0 40.000 1.449.420 0 1.489.420
MIogIF 0 20.000 30.000 40.000 9.563 99.563 584.754 0 684.317
MI 0 360.000 240.000 40.000 15.938 655.938 766.000 0 1.421.938
MJE 80.000 160.000 300.000 20.000 15.000 575.000 0 0 575.000
SUS 0 80.000 0 40.000 15.000 375.000 1.256.605 0 1.631.605
TUR 40.000 1.420.000 90.000 760.000 36.320 2.346.320 2.066.269 0 4.412.589
TE 0 0 60.000 20.000 8.500 88.500 373.362 0 461.862

I alt 400.000 3.880.000 3.340.000 1.420.000 171.759 9.451.759 12.094.305 0 21.546.064

Puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. 2019-21

Ansøgte midler i alt:
Afsat til UUL-puljen 2019-21:
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2019 2019
ANSØGT BELØB INDSTILLET BELØB 

Delsum - ramme Analyse/evalu. Andre opgaver I alt Delsum - ramme Analyse/evalu. Andre opgaver I alt
BAI  kr.        1.725.000  kr.             549.620  kr.       2.274.620  BAI  kr.            1.725.000  kr.               549.620  kr.       2.274.620 
EPOS  kr.            933.700  kr.         1.187.504  kr.       2.121.204  EPOS  kr.                933.700  kr.           1.187.504  kr.       2.121.204 
ETIE  kr.        1.480.000  kr.             668.900  kr.       2.148.900  ETIE  kr.            1.480.000  kr.               668.900  kr.       2.148.900 
HAKL  kr.            525.000  kr.         1.768.504  kr.       2.293.504  HAKL  kr.                445.000  kr.           1.768.504  kr.       2.213.504 
IF  kr.        1.715.625  kr.             533.712  kr.       2.249.337  IF  kr.            1.715.625  kr.               533.712  kr.       2.249.337 
KHRU  kr.              22.000  kr.             619.900  kr.          641.900  KHRU  kr.                  22.000  kr.               619.900  kr.          641.900 
MIogIF  kr.            292.500  kr.                          -  kr.          292.500  MIogIF  kr.                292.500  kr.                            -  kr.          292.500 
MI  kr.            725.625  kr.         1.303.902  kr.       2.029.527  MI   kr.                725.625  kr.           1.303.902  kr.       2.029.527 
MJE  kr.            667.500  kr.                          -  kr.          667.500  MJE  kr.                667.500  kr.                            -  kr.          667.500 
SUS  kr.            780.000  kr.         1.298.635  kr.       2.078.635  SUS  kr.                740.000  kr.           1.298.635  kr.       2.038.635 
TUR  kr.        1.970.000  kr.         3.352.978  kr.       5.322.978  TUR  kr.            1.810.000  kr.           1.971.738  kr.       3.781.738 
TE  kr.            103.500  kr.             363.436  kr.          466.936  TE  kr.                103.500  kr.               363.436  kr.          466.936 

I alt  kr.      10.940.450  kr.       11.647.091  kr.                     -  kr.    22.587.541  kr.          -  kr.          10.660.450  kr.         10.265.851  kr.                     -  kr.    20.926.301 

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
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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

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 
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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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Møde den 11. december 2019 

 
Punkt 7: Anmodning fra SEVU om rådets godkendelse til at etablere  

et fællesudvalg på det pædagogiske område og social- og sundhedsområde 

 
 

Brev til VEU-rådet om etablering af fællesudvalg 
Uddybende begrundelse til VEU-rådet om etablering 
af fællesudvalg 291119 

  
Materiale:  

  
• 
• 

  
Bemærkninger: Anmodningen henviser til AMU-loven § 5, stk. 3:  

 
”Efteruddannelsesudvalgene eller faglige områder inden 
for udvalgene kan efter godkendelse fra Rådet for Vok-
sen- og Efteruddannelse slutte sig sammen med faglige 
udvalg, der er nedsat i henhold til lov om erhvervsud-
dannelser, til fællesudvalg. 
 
Sådanne fællesudvalg varetager opgaverne efter denne 
lov og lov om erhvervsuddannelser”. 
 
 
Til drøftelse og beslutning 
 
 

Behandling: 
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Anmodning om godkendelse til at etablere et fællesudvalg på det pædagogiske 
område og social- og sundhedsområdet 

Parterne bag det faglige udvalg for pædagogisk assistentuddannelse og social- og 
sundhedsuddannelsen (PASS) og Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske 
Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS) ønsker at etablere et fællesud-
valg til at varetage opgaverne relateret til erhvervsuddannelser og arbejdsmarkeds-
uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Par-
terne på området omfatter KL, FOA, Danske Regioner, 3F, SL og BUPL.  
 
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse skal ifølge AMU-loven § 5, stk. 3 godkende 
en sådan sammenslutning. Jeg skal på vegne af de nævnte parter derfor anmode 
om rådets godkendelse til at gå videre med sammenslutning af EPOS og PASS og 
dermed etablere et fællesudvalg på det pædagogiske område og social- og sund-
hedsområdet.  
 
Formålet med sammenslutningen er at skabe større sammenhæng mellem er-
hvervsuddannelserne og AMU på udvalgets område, og et fællesudvalg vil derigen-
nem kunne bidrage til at sikre den nødvendige fremtidige arbejdsstyrke på områ-
det.  
 
En sammenslutning af EPOS og PASS vil ligge i naturlig forlængelse af den sam-
menlægning af de lokale efteruddannelsesudvalg for henholdsvis eud og AMU, 
som allerede er gennemført. Fællesudvalget vil være paritetisk sammensat som de 
nuværende udvalg (og underudvalg).  
 
Jeg ser frem til at modtage svar fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse og vi vil 
derefter gå videre med udarbejdelse af forretningsorden mv. for fællesudvalget.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Sixten Wie Bang 
Sekretariatschef 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse   
Att: Henrik Saxtorph 
 
 

 
  Dato: 20. november 2019 

Sagsbehandler: swb 
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Ursula Dybmose (KL) Lotte Meilstrup (FOA) 
Formand for PASS Formand for EPOS 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse 
Att: Henrik Saxtorph 

Dato: 29. november 2019 
Sagsbehandler: swb 

Uddybende begrundelse vedr. etablering af fællesudvalg på det pædagogiske 
område og social- og sundhedsområdet 

Som beskrevet i brev af 20. november 2019 ønsker parterne bag PASS og EPOS at 
etablere et fællesudvalg til at varetage opgaverne relateret til erhvervsuddannelser og ar-
bejdsmarkedsuddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.  

VEU-rådets forretningsudvalg har bedt om en uddybende begrundelse for formålet med 
at etablere et fællesudvalg med henblik på behandling på VEU-rådets møde den 11. de-
cember 2019.  

Flere plejekrævende ældre, færre ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne og et 
højt antal medarbejdere, som snart går på pension betyder, at udfordringerne med re-
kruttering og fastholdelse på ældre og sundhedsområdet bliver større i de kommende år. 
Rekruttering til ældre og sundhedsområdet er én af de væsentligste velfærdsdagsorde-
ner for parterne på området. Det kræver, at flere unge bør opnå faglært niveau – ligesom 
der er brug for et styrket fokus på at sikre, at den eksisterende arbejdsstyrke på social- 
og sundhedsområdet har de rette kompetencer, samt at optimere mulighederne for at 
ufaglærte får mulighed for at opnå faglært niveau.  

Parterne har siden overenskomstforhandlingerne i 2018 arbejdet strategisk i mange spor 
og sammenslutningen skal ses som et led i at skabe større sammenhæng og synergi 
mellem erhvervsuddannelserne og AMU på udvalgets område. Det er således parternes 
vurdering, at oprettelsen af et fællesudvalg er et vigtigt skridt i retning af at sikre den 
fremtidige arbejdsstyrke de nødvendige kompetencer. 

Parterne ønsker ligeledes at henlede opmærksomheden på, at Trepartsaftalen om styr-
ket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra 2017 bl.a. omfatter en sam-
menlægning af de lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelser med de lo-
kale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne med henblik på blandt andet at 
styrke samarbejdet og koordinationen mellem aktørerne inden for voksen-, efter- og vide-
reuddannelsessystemet samt erhvervsfremme-, innovations- og beskæftigelsesområdet. 
Parternes ønske om en sammenlægning af de centrale uddannelsesudvalg ligger i natur-
lig forlængelse af intentionerne i trepartsaftalen om at styrke koordination og samarbejde 
blandt aktørerne særligt i forbindelse med rekrutterings- og flaskehalsudfordringer. 
Venlig hilsen 
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Møde den 11. december 2019 

 
Punkt 8: Opfølgende debat om digital læring 

I fortsættelse af seminariet om digital læring på rådsmødet 6. november 
. 

    
Materiale:  Se de seks vedhæftede Power Points 

 
Bemærkninger: Seminariet om digital læring på rådsmødet den 6. no-

vember 2019 skulle være afsluttet med en paneldebat.  
 
Der blev dog ikke rigtigt tid til debat. Derfor foreslår 
FU, at seminaret afrundes med en drøftelse på dette 
rådsmøde. Den kan eventuelt tage udgangspunkt i føl-
gende tre spørgsmål: 
  

1. Hvilke særlige omkostninger og fordele er der 
ved anvendelse af digital læring på forskellige 
områder? 

2. Er aktuelle regler og bekendtgørelser barrierer 
for en hensigtsmæssig udbredelse af digital læ-
ring og fjernundervisning? 

3. AMU-deltagere er meget forskellige. Hvornår 
kan digital læring / fjernundervisning bidrage til 
at øge motivationen for VEU, og hvornår kan ef-
fekten være den modsatte? 

 
 
Til drøftelse og beslutning 
 

Behandling: 
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Møde den 11. december 2019 

 
Punkt 9: Status på AMU-tilsyn 

 
  

Materiale:
  

  • Status på AMU-tilsyn 2019 
 
 
Styrelsens tilsyn på AMU-området fokuserede på fire 
indsatsområder: 

Bemærkninger: 

 
• Tematiske tilsyn, herunder tilsyn med AMU-

udbydernes nye frihedsrettigheder, jf. Trepartsafta-
len og fjernundervisning 

• Risikobaserede tilsyn, herunder screening af resul-
tater i Viskvalitet.dk og udvikling af tilsyn med 
AMU-udbydernes prøvegennemførelse og beståel-
sestal 

• Enkeltsagstilsyn 
Monitorering af AMU-området•  

 
 
 

Behandling: Til orientering og drøftelse 
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Status på AMU-tilsyn 2019 

Styrelsens tilsyn på AMU-området var planlagt til i 2019 at fokusere på 
fire indsatsområder: 
 
• Tematiske tilsyn, herunder tilsyn med AMU-udbydernes nye fri-

hedsrettigheder, jf. Trepartsaftalen og fjernundervisning 
• Risikobaserede tilsyn, herunder screening af resultater i Viskvali-

tet.dk og udvikling af tilsyn med AMU-udbydernes prøvegennemfø-
relse og beståelsestal 

• Enkeltsagstilsyn 
• Monitorering af AMU-området 

 
Tematiske tilsyn 
Styrelsen har løbende gennem 2019 gennemført et tematisk tilsyn med, 
om AMU-udbydernes brug af de nye frihedsgrader, jf. Trepartsaftalen 
sker som tilsigtet, inden for følgende områder:  
 
• indtægtsdækket virksomhed (IDV) kombineret med ordinær til-

skudsfinansieret AMU-aktivitet 
• AMU i kombination med akademiuddannelse 
• friere brug af gæstelærere  
• udbud af delmål 

 
Derudover har styrelsen også ført tilsyn med afholdelsesformen fjernun-
dervisning. 
 
Det har vist sig vanskeligt at identificere mulige forløb af den type, styrel-
sen ønskede at se på i tilsynet vedr. nye frihedsgrader, da styrelsen har 
kunnet konstatere, at kun meget få kurser indtil nu er blevet afholdt med 
anvendelse af disse.   
 
Styrelsen har gennemført tre tilsynsbesøg vedrørende de nye frihedsgra-
der, to omhandlende IDV kombineret med AMU og et om friere brug af 
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gæstelærere. Det ene tilsyn om friere brug af gæstelærere og det ene tilsyn 
om IDV kombineret med AMU forventes afsluttet med få eller ingen be-
mærkninger. I forbindelse med det sidste tilsyn (IDV kombineret med 
AMU) har styrelsen partshørt udbyderen, og sagen afventer nu at blive 
sagsbehandlet i styrelsen med henblik på, at der sendes en påtænkt afgø-
relse til udbyderen. Styrelsen har endvidere planlagt to yderligere tilsyns-
besøg med de nye frihedsgrader inden årets udgang.  
 
Herudover er gennemført tre tilsyn med fjernundervisning som blev af-
sluttet med enkelte bemærkninger. 
 
På grund af udfordringerne med at finde relevante kurser valgte styrelsen 
også at fokusere tilsynet på udbydernes anvendelse af afholdelsesformen 
åbent værksted, da kommentarer i Viskvalitet.dk antydede, at der her 
kunne være visse udfordringer med kvaliteten. 
 
Der er gennemført syv besøg vedrørende kurser afholdt som åbent værk-
sted, hvoraf fire af tilsynene blev afsluttet med enkelte bemærkninger pri-
mært af vejledende karakter. De tre sidste tilsyn forventes ligeledes af-
sluttet uden væsentlige bemærkninger. 
 
Det risikobaserede tilsyn 
Udvikling af tilsyn med AMU-udbydernes prøvegennemførelse og beståelsestal 
Efteruddannelsesudvalgene har som led i gennemførelsen af Trepartsaf-
talen ansvaret for at udvikle prøver på de kurser, der har en aktivitet på 
over 0,5 årselev, samt på alle nye kurser. I 2019 har der skulle afholdes 
prøver på kurserne i takt med, at prøverne blev færdigudviklet. 
 
Styrelsen havde derfor planlagt at gennemføre et tilsyn med AMU-udby-
dernes gennemførelse af prøver på baggrund af indberettede resultater. 
 
Styrelsen har imidlertid været nødt til at udskyde tilsynet til 2020, da gen-
nemførslen af tilsynet kræver, at der er gennemført et væsentligt antal 
prøver, før der er grundlag for vurdering af AMU-udbydernes prøvegen-
nemførelse og beståelsestal. Det har dog vist sig, at mange prøver først 
er klar til godkendelse sidst på året – og at mange først skal anvendes fra 
årsskiftet.  
 
Resultater i VisKvalitet.dk  
Resultaterne i VisKvalitet.dk blev i 2019 anvendt til tilsyn ved, at udby-
derne blev udtaget til tilsyn på baggrund af fire indikatorer: 
 

1. Udbydere som samlet set lå inden for de 10 % lavest bedømte i kur-
susudbytte og mindst en af de andre to dimensioner (lærerens præ-
station, undervisningens form og indhold).  

2. Udbydere med de 10 lavest bedømte kurser blandt kurser, som både 
ligger inden for de 10 % lavest bedømte i kursusudbytte og mindst 
en af de andre to dimensioner.  
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3. Udbydere som har flest kurser blandt de lavest bedømte kurser.  
4. Udbydere, hvor evalueringer af kurser bedømt blandt de 10 % lave-

ste udgør over 10 % af udbyderens samlede antal evalueringer. 
 

Der blev udvalgt 12 udbydere til tilsyn. Fem udbydere blev udvalgt, da de 
på institutionsniveau var de lavest vurderede i Viskvalitet.dk. Tre udby-
dere blev udvalgt, da de på kursusniveau havde de lavest vurderede kur-
ser i Viskvalitet.dk, og samtidig enten havde mange kurser blandt de la-
vest vurderede eller en stor procentdel lavt vurderede kurser ud af det 
samlede antal vurderede kurser. 
 
Derudover blev der udvalgt fire udbydere til kontroltilsyn for at efter-
prøve, om indikatorerne, screeningerne og udvælgelsen af udbydere til 
tilsyn fungerede efter hensigten, og det virkelig var de udbydere, der alt 
andet lige havde størst kvalitetsudfordringer, der blev udvalgt. Styrelsen 
følger op på dette som led i styrelsens tilsyn med AMU i 2020. 
 
Styrelsen bad de 12 udbydere om at redegøre for tallene, og hvilke kon-
krete tiltag de ville iværksætte for at forbedre kvaliteten.  
 
Styrelsen vurderede 8 ud af de 12 indsendte redegørelser til at være til-
fredsstillende og afsluttede tilsynet med de pågældende udbydere. I de re-
sterende fire tilsynssager bad styrelsen udbyderne om yderligere oplys-
ninger og en handlingsplan for forbedring af uddannelsesindsatsen. 
 
På baggrund af de fire indsendte handlingsplaner vurderede styrelsen ef-
terfølgende, at tre af handlingsplanerne var tilfredsstillende og afsluttede 
tilsynet med de pågældende udbydere. I den fjerde og sidste tilsynssag 
udestår der et møde med udbyderen om deres handlingsplan, hvorefter 
tilsynet forventes at kunne afsluttes.  
 
Svarprocenter i VisKvalitet.dk 
Alle deltagere på AMU skal have tilbudt at evaluere deres kursus med et 
spørgeskema fra Viskvalitet.dk i henhold til kapitel 7 i AMU-bekendtgø-
relsen. Et fokusområde i styrelsens arbejde med Viskvalitet.dk er derfor 
også at sikre, at dette sker. 
 
På den baggrund screenede styrelsen AMU-udbydernes svarprocenter 
for 2018. Screeningen viste, at en gruppe på ni AMU-udbydere havde 
haft meget lave svarprocenter i 2018, hvor under 50 % af deltagerne 
havde besvaret et spørgeskema, hvilket er væsentligt under landsgennem-
snittet på 68 %. 
 
Efterfølgende bad styrelsen de ni udbydere om at indsende en plan for 
forbedring af svarprocenten, med henblik på at få AMU-udbyderne til at 
bruge kræfterne på den fremadrettede indsats. I planen skulle fokus være 
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på, hvordan det sikres, at alle deltagere tilbydes at evaluere med Viskvali-
tet.dk, samt hvordan AMU-udbyderen ville nå styrelsens mål om en svar-
procent på minimum 80. 
 
Ud fra de indsendte handlingsplaner fra de ni AMU-udbydere kunne sty-
relsen konstatere, at alle udbydere havde sat mål for arbejdet med svar-
procenter i Viskvalitet.dk, samt at de havde eller ville tage relevante initi-
ativer for at nå en svarprocent på mindst 80. Styrelsen afsluttede derfor 
tilsynet vedrørende svarprocenter i Viskvalitet.dk.  
 
Enkeltsagstilsyn 
Herudover har der været en enkelt større tilsynssag. Den blev indledt på 
baggrund af en borgerhenvendelse i slutningen af 2018, hvor styrelsen 
blev gjort opmærksom på et vidtgående samarbejde mellem to udbydere.   
 
Samarbejdet omhandlede, at udbyder 1, der var godkendt til udbud af 
kurser inden for to FKB’er på et jobområde, efter aftale om udlægning 
med udbyder 2 havde udbudt et forløb inden for et andet jobområde, 
som udbyder 2 var godkendt til at udbyde, og i tilknytning hertil indivi-
duel kompetencevurdering (IKV). Dermed havde udbyder 1 i strid med 
AMU-lovgivningen: 
 

- udbudt og markedsført arbejdsmarkedsuddannelser over for an-
dre målgrupper og jobområder, end udbyderens godkendelser til 
fælles kompetencebeskrivelser (FKB) gav mulighed for,  

- udbudt og gennemført individuel kompetencevurdering (IKV) 
over for andre målgrupper og jobområder, end udbyderen var 
godkendt til, samt som led i IKV gennemført aktiviteter, der ikke 
var relevante for IKV,  

- udliciteret dele af den udlagte undervisning og medvirket til vild-
ledende markedsføring, rettet til en forkert målgruppe, om ud-
dannelsesaktiviteternes mål, indhold og tilsigtede anvendelsesom-
råde samt til fejlagtig markedsføring af det pågældende forløb.  

 
Styrelsen traf på den baggrund følgende afgørelse: 
 
• Styrelsen pålagde udbyder 1 at tilbagebetale de tilskud, som udbyde-

ren havde modtaget for de gennemførte og videreudliciterede IKV-
forløb og kurser, samt at tilbagebetale et beløb svarende til den 
VEU-godtgørelse og eventuelle tilskud til befordring m.v. til delta-
gerne, fordi uddannelsesaktiviteter efter lov om åben uddannelse 
kun kan udløse VEU m.v., hvis uddannelsesaktiviteterne er i over-
ensstemmelse med AMU-lovgivningen.  

• Styrelsen pålagde udbyder 2 at modregne eller tilbageholde et beløb 
svarende til de tilskud, udbyderen havde modtaget for de videreudli-
citerede uddannelsesaktiviteter, samt et beløb svarende til den 
VEU-godtgørelse som deltagerne havde modtaget for deltagelse i de 
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to udlagte kurser, da udbyder 2 ikke havde ført tilstrækkeligt tilsyn 
med udbyder 1s varetagelse af de udlagte uddannelser. 
 

Afgørelsen blev taget til efterretning af begge udbydere og tilsynssagen 
blev afsluttet den 29. april 2019, med et tilbagebetalingskrav på ca. 1,5 
mio. kr. til styrelsen. 
 
Monitorering af AMU-området 
Styrelsen har i 2019 fortsat det hidtidige tilsyn med AMU-udbydernes 
overordnede ansvar for at overholde kravene til uddannelsernes indhold 
(programansvar). Tilsynet har taget udgangspunkt i en række uanmeldte 
tilsynsbesøg på udvalgte institutioner.  
 
Styrelsen har gennemført syv uanmeldte tilsynsbesøg af generel karakter 
hos udbydere, hvor kvaliteten af uddannelsesindsatsen og administratio-
nen er blevet observeret. Heraf var et besøg hos en udbyder, hvor delta-
gertilfredsheden med lærerpræstationerne var en del lavere end landsgen-
nemsnittet, og to besøg var genbesøg hos en udbyder, der tidligere har 
været genstand for tilsyn.  
 
Tre af tilsynsbesøgene blev afsluttet med ingen eller få bemærkninger. 
Tre ud af de fire endnu ikke afsluttede tilsyn forventes ligeledes afsluttet 
med ingen eller få bemærkninger. Det sidste tilsyn vedrører afkortet va-
righed og er endnu ikke afsluttet.  
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Møde den 11. december 2019 

Punkt 10: Status på EfterUddannelse.dk 
 

  
Materiale:  

  
• Orienteringsnotat til VEU-rådet om status for 

efteruddannelse 
  

Bemærkninger: Notatet giver en status for administrationen efter, at 
AUB har overtaget administration af VEU-godtgørelse. 
 
Flowet mellem Efteruddannelse.dk og AUB-fungerer 
efter hensigten.  
 
Ved overgangen den 1/1-2019 var kun den mest nød-
vendige funktionalitet implementeret for, at AUB kunne 
sagsbehandle og udbetale fra 1. januar. Mens de dele, 
der skulle give kursist og virksomheder et overblik, blev 
udsat til senere.  
 
De resterende dele er nu idriftsat; første del, som havde 
til formål at understøtte de større virksomheders behov 
for overblik, blev idriftsat i maj måned, og den tilsva-
rende ændring for kursist og mindre virksom-
hed/selvstændig blev idriftsat i oktober. 
 
Notatet omfatter følgende 5 afsnit: 
 

1. Ændringer i forlængelse af trepartsaftalen (siden 
sidste status)  

2. Efteruddannelse.dk uden EASY - markedsgørel-
se  

3. Flytning af efteruddannelse.dk-funktionalitet  
4. Status for hotline  
5. Survey 

 
Behandling: Til orientering og drøftelse 
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Notat 

Vedrørende: Orientering til VEU-rådet om status for efterud-

dannelse.dk 

Skrevet af: Marianne Guerry Larsen og Christa Corfitsen 

Version: 1 

Fordeling: VEU-rådet 

  

 
 

Status for efteruddannelse.dk 
 

1 Ændringer i forlængelse af trepartsaftalen (siden 
sidste status) 

 

1.1 It-understøttelse af administration af VEU-godtgørelse til 

AUB  

AUB har overtaget administration af VEU-godtgørelse, og flowet mel-

lem Efteruddannelse.dk og AUB-fungerer efter hensigten.  

Ved overgangen den 1/1-2019 var kun den mest nødvendige funktionali-

tet implementeret for at AUB kunne sagsbehandle og udbetale fra 1. ja-

nuar. Mens de dele, som skulle give kursist og virksomheder overblik 

over, om de havde gjort, hvad de skulle gøre, blev udsat til senere. De re-

sterende dele er nu idriftsat; første del, som havde til formål at under-

støtte de større virksomheders behov for overblik, blev idriftsat i maj 

måned, og den tilsvarende ændring for kursist og mindre virksom-

hed/selvstændig blev idriftsat i oktober. 

1.1.1 Webservice til a-kasser 

STIL har fået udviklet en webservice, der skal give a-kasserne mulighed 

for at modtage tilmeldingsdata om egne medlemmer.  

Webservicen er til test hos STIL, men forventes idriftsat snarest. STIL 

vil inden udgang af november tage kontakt til a-kasserne og informere 

om ibrugtagning og indhold af ny webservice. 

A-kasserne har fået anvist en work-around (en eksisterende webservice, 

som a-kasserne allerede integrerer til), hvormed de kan hente en del af de 

ønskede oplysninger, frem til ibrugtagning af den nye webservice. Work-

around’en vil kunne anvendes af a-kasserne frem til sommer 2020. 
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2 Efteruddannelse.dk uden EASY - markedsgørelse 
 

Som led i markedsgørelsen af de studieadministrative systemer for ung-

doms- og voksenuddannelsesområdet er der udviklet en række webser-

vices, som skal sikre, at EfterUddannelse.dk kan fungere uden EASY-A. 

Flere skoler er overgået til nyt studieadministrativt system. Overgangen 

kan følges på stil.dk under menupunktet ”Administration og infrastruk-

tur/Frit valg af studieadministrative systemer”. 

Ministeren har udskudt lukning af EASY-A til den 31/7-2020. 

3 Flytning af efteruddannelse.dk-funktionalitet 
STIL har pt. fokus på at flytte efteruddannelse.dk-funktionalitet over i én 

national indgang for VEU. 

”Nyt efteruddannelse.dk” udvikles agilt, og STIL er ved at etablere et 

brugerpanel, som kan give feedback i forbindelse med udviklingen af det 

nye, så der løbende kan testes ideer og prototyper med brugerinvolve-

ring.  

STIL har i oktober måned gennemført et designsprint med fokus på 

virksomhedens side, med det formål at nå frem til én udgave af virksom-

hedens side, som kan anvendes af alle typer virksomhedsbrugere. De-

signsprintet resulterede i en prototype, som er blevet brugertestet med 

succes, og som vi arbejder videre med.  

4 Status for hotline 
Oversigt over henvendelser i 3. kvartal 2019. Antallet af henvendelser er 

faldet fra 4207 i 1. kvartal til 1780 i 3. kvartal, dvs. antallet af henvendel-

ser er tilbage i sit normale leje. Det høje antal henvendelser i 1. kvartal 

hang sammen med overgang til ny administration af veu-godtgørelse 

med deraf følgende behov for vejledning fra supporten. 

”Topscorene” er henvendelser om ansøgningsgrundlag og henvendelser 

om tilmelding: 
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4.1 Telefonstatistik og tilfredshedsmålinger 

Telefonstatistik for 1. januar – 12. november 2019 

 9.937 opkald 

 Svarprocent 83 % 

 Andel besvaret inden for 3 min: 63 % 

 SMS Survey: 4,6 (vurderingen sker på en skala på 1-5 – hvor 5 er 

meget tilfreds).  

 

5 Survey  
STIL gennemfører pt. en survey på efteruddannelse.dk, som dels inde-

holder nogle generelle spørgsmål, og dels nogle specifikke spørgsmål til 

funktioner på efteruddannelse.dk. De sidstnævnte spørgsmål kommer 

kun, hvis man har valgt at uddybe sine besvarelser. 

De generelle spørgsmål (eller snarere udsagn, som man skal tage stilling 

til) er følgende: 
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 Det er let at bruge Efteruddannelse.dk 

 Der er nok information om, hvordan jeg bruger Efteruddannelse.dk 

 Sproget på Efteruddannelse.dk er forståeligt 

 Hvis jeg har brug for det, kan jeg finde hjælp til Efteruddannelse.dk 

 

De uddybende spørgsmål vedrører ansøgning om godtgørelse og tilmel-

ding.  

 

Survey’en bliver fulgt op af nogle kvalitative interviews. I survey’en kan 

man angive, om man ønsker at uddybe sine besvarelser. Dvs. de kvalita-

tive interviews vil blive gennemført med brugere, som har tilkendegivet, 

at de ønsker at uddybe deres besvarelser. 

STIL vil give en foreløbig status besvarelserne i survey’en på VEU-Råds-

mødet. 
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Møde den 11. december 2019 

Punkt 11: Orientering om vedtagelsen af finansloven for 2020 
 

    
Materiale:  Intet 

 
  

Bemærkninger: Ministeriet giver en kort mundtlig orientering. 
 
 
 

Behandling: Til rådets orientering og drøftelse 
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