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Møde den 6. november 2019 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Materiale: Dagsorden med materiale til rådsmødet den 6. november 
2019. 

Bemærkninger: Rådsmødet er planlagt til at slutte 14.25, hvorefter se-
minariet om digital læring begynder med forventet af-
slutning 16.30 

Behandling: Til drøftelse og godkendelse. 
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Møde den 6. november 2019 

Punkt 2: Godkendelse af referat fra VEU-rådsmøde 18. september 2019 

Materiale: • Udkast til referat af VEU-rådets møde den 18. sep-
tember 2019 udsendt til rådets medlemmer den 11.
oktober.

Bemærkninger: Sekretariatet har ikke modtaget ændringsbemærkninger 
til referatet fra rådets medlemmer 

Behandling: Til godkendelse. 
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Udkast Referat 
af 

Møde nr. 54 i Rådet for Voksen-og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
onsdag den 18. september 2019 kl. 14.00 – 16.00 

Til stede: Kjeld Møller-Pedersen (formand), Nanna Højlund, Thomas Felland, Charlotte Netterstrøm, 
Claus Eskesen, Pia Maul Andersen, Stig Holmelund Jarbøl, John Meinert Jacobsen, Jannik Bay, Rasmus 
Enemark, Lone Folmer Berthelsen, Christina Laugesen, Christine Bernt Henriksen, Mette Baltzer 
Knudsen, 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 og Maja Munk Birch. 

Formanden indledte med at byde velkommen til rådets nye konstitueringsperiode, 
hvor dette møde var rådets første møde, fordi juni mødet blev aflyst pga. folketings-
valget. Medlemmerne har modtaget deres beskikkelses- og udpegningsbreve. For-
mandsposten er pt. ikke afklaret. 

1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

2 Godkendelse af referat fra VEU-rådsmødet den 24. april 2019 
Referatet blev godkendt. 

Punkter til drøftelse 

3 Meddelelser fra Formanden 
Formanden oplyste, at der var en del meddelelser pga. det aflyste rådsmøde i juni: 

Forretningsordener 
Rådet fastsætter selv sin forretningsorden, jf. § 3, stk. 2 i lov om arbejdsmarkedsud-
dannelser. Forretningsordenen er konsekventrettet som følge af ny lovgivning vedr. 
rådets sammensætning, nyt navn på ministeriet og som følge af pkt. 56 i ”Trepartsaf-
tale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021)” 
om et fælles årligt møde mellem VEU-rådet og Rådet for Erhvervsakademiuddannel-
ser og Professionsbacheloruddannelser (REP).  Forretningsordenen er i øvrigt iden-
tisk med den, der gjaldt i sidste rådsperiode. 
Rådet nedsætter et forretningsudvalg (FU), som skal bestå af en repræsentant fra hhv. 
DA og FH samt rådsformanden, jf. rådets forretningsorden § 9. 
FUs forretningsorden fastsættes af rådet, jf. rådets forretningsorden § 10, som ligele-
des er konsekventrettet, men i øvrigt identisk med den forretningsorden, der gjaldt i 
sidste rådsperiode. 
Der var ingen bemærkninger hertil. 
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Høringer 
Oversigt over høringssvar og udtalelser 2019 med kopier af de pågældende svar, som 
rådet har afgivet siden sidste møde, er udsendt til orientering. 
Der var ingen bemærkninger hertil. 

Temadrøftelser og seminarer 
Rådet har drøftet behovet for en strategidrøftelse, og FU foreslår, da rådet først er 
trådt sammen nu, at et strategiseminar afholdes på juni mødet i 2020 efter overens-
komstforhandlingerne på det private arbejdsmarked i første kvartal 2020 er afsluttet. 

Et taksteftersyn på AMU skal gennemføres, jf. pkt. 35 i ovennævnte trepartsaftale, og 
derfor har rådet ønsket at drøfte emnet. FU foreslår, at rådet på på decembermødet 
drøfter taksteftersynet på baggrund af et oplæg fra ministeriet mhp. en forventnings-
afstemning. 

Rådet har tidligere givet udtryk for et ønske om en drøftelse af digital læring. FU fo-
reslår, at november mødet afsættes hertil, da antallet af emner er begrænset. 
Indholdet i drøftelsen skal dreje sig om, hvordan ministeriet konkret agter at udmøn-
te de initiativer, der fremgår af VEU-trepartsaftalen om styrkelse af digital læring, 
samt en drøftelse af et konkret oplæg fra ministeriet om de mange forskellige former 
for digital læring og definitioner heraf, som florerer, evt. med angivelse af konkrete 
eksempler herpå. 
FU vil i samarbejde med ministeriet tilrettelægge drøftelsen, som forventes at vare ca. 
to timer, så mødetidspunktet kan blive reguleret. 

Formanden afsluttede sine meddelelser med at oplyse, at årshjulet for 2019 vil blive 
justeret.  

FH takkede for de mange informationer og lagde vægt på behovet for en drøftelse 
om digital læring med udgangspunkt i konkret handling, så rådet kunne få viden om 
erfaringerne fra skolernes aktuelle anvendelse. 
FH foreslog endvidere at invitere Børne- og Undervisningsministeren til et rådsmøde 
hurtigst muligt for at begge parter kan få hilst på hinanden og for at høre ministerens 
ambitioner og forventninger og mulige ønsker til rådets arbejde. FH foreslog desuden 
at invitere beskæftigelsesministeren til et møde, fordi uddannelserne til arbejdsmarke-
det leveres af de parter, der sidder i VEU-rådet i samarbejde med Børne- og Under-
visningsministeriet. 

DA udtrykte enighed mht. behovet for en drøftelse om digital læring med et fokus på 
erfaringer fra AMU-udbydere og fra virksomhedernes egne uddannelsesaktiviteter. 
DA kunne ligeledes støtte en invitation af Børne- og Undervisningsministeren, hvor 
fokus kunne være på arbejdsmarkedsdelen, men støttede ikke en invitation af Beskæf-
tigelsesministeren.  
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Formanden konstaterede, dels at drøftelsen om digital læring skal være praksisorien-
teret, hvor rådet ikke ønsker flere rapporter, dels at Børne- og Undervisningsministe-
ren inviteres.  Formanden tilføjede, at tidligere havde rådet inviteret den siddende 
minister til en årlig middag. 

4 Meddelelser fra Undervisningsministeriet 
Formanden indledte med at henvise til det udsendte materiale og gav derefter ordet 
til Børne- og Undervisningsministeriet vedr. ”Notat om Rammer og regelgrundlag for 
fjernundervisning på VEU”: 

Josina Moltesen havde ingen yderligere kommentarer til notatet om rammer og re-
gelgrundlag, men bad om rådets respons på definitionen på fjernundervisning, og 
hvordan det afspejles i reglerne. 

FH takkede for notatet, men påpegede, at perspektivet for anvendelse af digital læ-
ring skal præciseres, fordi mange forskellige brancher anvender denne undervisnings-
form vidt forskelligt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at fjernundervisning og 
digital læring kan være en fordel i transportmæssig sammenhæng for eksempel, men 
anvendelsesperspektivet er forskelligt fra branche til branche, og det skal derfor afkla-
res, på hvilke felter og i hvilke sammenhænge det er bedst at gøre brug af fjernunder-
visning og hvilken slags. Desuden er der behov for, at notatet udspecificerer, afklarer 
og definerer de forskellige begreber, som florerer i forhold til digital læring, e-læring, 
mv, samt hvilke barrierer, der er for anvendelse. Bl.a. for at tage højde for at kunne 
vurdere om definitionerne og barriererne i forhold til bevillingsforudsætningerne og  
-vilkårene for fjernundervisning er fornuftige og tidssvarende. Hvordan fremmer vi i
stedet for at forhindre digital læring?

DA takkede ligeledes for notatet, men fandt, at det ikke var helt let at læse, måske 
netop fordi det er et overbliksnotat med enkelte redigeringsfejl. Notatet bedes udbyg-
get med et afsnit om administrative og strukturelle barrierer for anvendelsen, for det 
er vigtigt med fokus på digital læring, som giver fleksibilitet for de involverede bruge-
re. Notatet kunne dermed blive et diskussionsoplæg til en fortsat drøftelse i rådet. 

Repræsentanten for Danske HF og VUC, der takkede for fint og let forståeligt 
notat, præciserede, at fjernundervisning og digital læring i praksis er to forskellige un-
dervisningsmåder, selv om det ikke afspejles i det gældende regelsæt. 
Populært sagt, så er fjernundervisning karakteriseret ved, at man ikke kan lugte hin-
anden. Digital læring kan imidlertid gennemføres som klasseundervisning, som syn-
kron undervisning med undervisning af elever placeret på forskellige lokaliteter og 
som egentlig fjernundervisning. Men hvis digital læring kun defineres som fjernun-
dervisning, så har det afgørende betydning for økonomien, fordi fjernundervisnings-
taxametret er mindre. 
Det er for unuanceret med denne definition på digital læring, og en alvorlig hindring 
for anvendelse af digital læring til samtidighedsundervisning af elever, der ikke befin-
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der sig på samme lokalitet, men deltager i samme undervisning. Det er derfor vigtigt 
at tydeliggøre denne problematik i temadrøftelsen, så VEU-aktiviteten kan fremmes 
gennem digital læring. 
Indlægget blev afsluttet med et tilbud at være behjælpelig med at finde foredragshol-
der til drøftelsen om digital læring. 

Formanden gav udtryk for, at denne problematik skulle medtages i drøftelsen, men 
at det nok snarere ville blive i form af synspunkter end diskussion om taxameter. 

FH takkede for bemærkningerne om fjernundervisning og digital læring og bemær-
kede, at det er nødvendigt at være opmærksom på, hvorvidt det er økonomien, der er 
afgørende for, om digital læring anvendes. 

Formanden henviste herefter til ”Notat om Udvikling i aktivitet afholdt som fjern-
undervisning på VEU”:  

Mikkel Skydsgaard bemærkede, at det fremgår, at aktiviteten er lavere end forven-
tet, og stigningen fra 2017 til 2018 er begrænset.  

Formanden supplerede med at sige, at det er en stor stigning, men på et beskedent 
grundlag. 

DA vurderede, at notatet viser, hvad der skal være fokus på, og at økonomien ikke 
må være afgørende, men figur 1 illustrerer, at der styres efter de økonomiske regler. 
Endvidere skal der fokus på lærerfacilitering, for forberedelsen er den samme ved di-
gital læring som ved traditionel undervisning. DA ønskede, at ministeriet udarbejder 
et foreløbigt notat om begreber, typer, økonomi og pædagogik til drøftelse i rådet. 

FH var enig med DA i, at begrebsafklaring og definition samt overvejelser om barrie-
rer er nødvendigt. 

Josina Moltesen fandt det mest hensigtsmæssigt at drøfte den sammenhæng, som 
definitioner skal bruges i, førend der udarbejdes et notat. Der er ikke enighed på om-
rådet om, hvilke definitionerne man skal bruge, da det afhænger af sammenhængen.  

Formanden rundede disse bemærkninger af med at præcisere behovet for en be-
grebsafklaring, som rådet vil få mulighed for at drøfte nærmere på november mødet. 

Signe Tychsen-Philip bød det ny-konstituerede råd velkommen på Børne- og Un-
dervisningsministeriets vegne og præsenterede herefter sig selv og de fremmødte kon-
torchefer samt rådets sekretariat, som medlemmerne var velkomne til at kontakte.  

Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at puljen til opsøgende arbejde har haft anden an-
søgningsrunde i år, og der er i år ansøgt om 10 millioner kroner, hvilket er under 
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halvdelen af det afsatte beløb. Puljen for 2020 forventes udbudt i ultimo september 
med ansøgningsfrist i november og med forbehold for finanslovens vedtagelse 
STUK har haft møde med efteruddannelsesudvalgene om afslutningen på udbuds-
runden og udarbejdelse af AMU-prøver. Fokus i de næste par måneder vil især være 
på færdiggørelse af prøver og på forberedelse af skolerne på prøveafviklingen. STUK 
deltager i en række arrangementer for skolerne sammen med efteruddannelsesudval-
gene, og indbyder herudover skolerne til et fælles informationsmøde om den admini-
strative håndtering i samarbejde med STIL. Der er parallelt med dette lagt spørgs-
mål/svar om regelsættet og administration af prøver på uvm.dk.  

I FU var der en drøftelse om status på anvendelse af uddannelsespakker i AMU, som 
er kendetegnet ved at have et navn og et eller flere amu-kurser/ uddannelser tilknyttet 
med henblik på at give eleven en samlet kompetence, som fx rørlægger. Det er for-
bundet med betydelig usikkerhed at lave statistik på søgningen til disse pakker, da de 
administreres manuelt. Det vil imidlertid indgå som indsatsområde for STIL i forbin-
delse med den nye voksenuddannelsesportal, så bedre statistik på området kan sikres. 

Formanden tilføjede, at FU havde modtaget et fyldigt notat, som imidlertid ikke var 
klar til udsendelse i den nuværende form. 

DA spurgte, om rådet efterfølgende ville modtage information om uddannelsespak-
ker. 

Lisbeth Bang Thorsen svarede, at det på nuværende tidspunkt ikke var muligt at 
udarbejde en retvisende statistik, men det bliver et indsatsområde i forbindelse med 
den nye portal. 

FH spurgte til tidspunktet for ansøgningsfristen til puljen til opsøgende arbejde 2020. 

Lisbeth Bang Thorsen svarede, at puljen udmeldes i slutning af september med en 
6 ugers frist til medio november. Udmeldelsen var forsinket pga. det sent fremsatte 
finanslovsforslag for 2020. 

Formanden afsluttede herefter punktet. 

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

5 Udbudsrunden på AMU-området 
Formanden henviste til det udsendte materiale og gav et kort referat af sagens for-
løb. 

Lisbeth Bang Thorsen orienterede om, at resultatet af udbudsrunden blev udmeldt 
den 5. september 2019. Ministeren havde fulgt rådets indstillinger i de fleste tilfælde. 
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Under 15 indstillinger var ikke blevet fulgt, primært fordi ministeren havde ønsket 
flere udbydere. 
Efteruddannelsesudvalgene har udført et stort stykke arbejde, hvilket ministeriet kvit-
terede for.  
I alt var der givet 80 nye godkendelser, og der var en tilfredsstillende regional spred-
ning. Det er samtidig begrænset, hvor mange reaktioner ministeriet har modtaget. 

FH takkede for et godt udført arbejde. Det bliver interessant at se, hvordan det 
kommer til at gå, når udbuddet træder i kraft fra 1. oktober 2019.  
I materialet fra ministeriet fremgår det, hvilke forventninger der er til udbudspligten. 
Ministeriet anbefales at samle op på, hvordan udbydernes egne forventninger til 
overholdelsen af udbudspligten bliver forvaltet i praksis, således at erfaringerne kan 
anvendes næste gang, der er en udbudsrunde. 

Repræsentanten for DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen 
af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne spurgte til, 
hvorfor AOF ikke havde kunnet søge og bad derfor 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 im-
plementerede trepartsaftalen havde forholdt sig eksplicit til AOF’s ønske i lyset af 
AOF’s høringssvar. Resultatet var blevet, at folkeoplysende foreninger ikke kan god-
kendes til generelt udbud af AMU, men at det med en bekendtgørelsesændring var 
muliggjort, at AOF kan indgå udliciteringsaftale med godkendte udbydere om at af-
holde af uddannelser fra fælleskataloget. 

AOF påtænker at rette skriftlig henvendelse til ministeriet for at få en præcisering. 

DA kvitterede også for en god proces både i forhold til efteruddannelsesudvalgene og 
ministeriet. Det var positivt, at ministeren generelt havde fulgt rådet i dets indstillin-
ger, men det er vigtigt at følge med i de institutioners udbud, hvor godkendelserne 
ikke var indstillet af efteruddannelsesudvalgene.  
I øvrigt viser aktivitetstal fra det seneste år og en rapport fra EVA, at AMU er inde i 
en positiv udvikling. 

Formanden afsluttede herefter punktet. 

6 Forberedelse af fællesmøde for VEU og REP 30. september kl 13 – 16 
Formanden henviste til oplysningerne på forklædet og oplyste, at emne A2 udgår. 

FH gav udtryk for, at det var et spændende program, og at man glædede sig til at få 
besøg af rådene i FH’s store mødesal. 
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DA foreslog, at indlægget A1 ”Uddannelsessamspil mellem AMU-/erhvervsuddan-
nelser og akademiuddannelser” også blev belyst fra en AMU-vinkel. Efterfølgende er 
det aftalt, at chefkonsulent Anne Mette Christiansen, chefkonsulent i Uddannelses-
nævnets sekretariat, holder et indlæg herom. 

Formanden afsluttede punktet med at oplyse, at han desværre blev nødt til at melde 
afbud, men også han fandt, at programmet er vedkommende. 

7 VEU-rådets mødedatoer for 2020 
Formanden konstaterede, at forslaget til mødedatoer blev godkendt, samtidig med at 
det overvejes at stille et arrangement på benene i forbindelse med juni mødet 2020 i 
form af et seminar med et socialt islæt afholdt uden for ministeriet. FU vender tilbage 
med nærmere, når tiden nærmer sig. 

Punkter til orientering og eventuel drøftelse 

8 Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddan-
nelsesområde i 1. halvår 2019 

Formanden henviste til det udsendte materiale og bemærkede, at notatet viste en po-
sitiv udvikling, men at det er bekymrende, at ordblindeundervisningen (OBU) halter. 
Udviklingen på FVU er også positiv, men skyldes det FVU-start? Ministeriet har i 
hvert fald præciseret reglerne i et hyrdebrev. 

Mikkel Skydsgaard oplyste, at ministeriet er afventende mht., om den positive akti-
vitetsudvikling fortsætter, da den administrative overflytning til AUB har medført nye 
opgørelsesmetoder, men de foreliggende tal er korrekte, hvor beregningen af træk-
procenten dog er ny.  

FH fandt, at det var et positivt resultat, og spurgte til, hvorfor der tages så store for-
behold for tallene, og om den administrative overflytning ville få betydning for den 
fremtidige opgørelse. 

Mikkel Skydsgaard oplyste, at det ikke forventes, men det er noget tiden må vise. 

DA fandt ligeledes, at notatets oplysninger var positiv læsning, og at i forhold til 
OBU er det måske ikke så sort, som det umiddelbart synes, fordi der er en stigning på 
virksomhedsrettet-OBU. I forhold til trækprocenten er det fint nok med usikkerhe-
den, men det vigtige er, at virksomhederne skal have de penge, de har lagt ud. Og 
hvis der er problem med udbetalingen, risikerer det at underminere systemet, så der-
for er det godt, at denne beregning nu udarbejdes. 

FH tilføjede, at trækprocenten principielt burde være 100 %, men da pengene ikke 
altid udbetales til virksomhederne, men til medarbejderne, fx i forbindelse med ret til 
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selvvalgt uddannelse, som der stadig opleves problemer med, så er det måske en del 
af årsagen. FH opfordrede til, at STIL og ATP, der har ansvaret for systemerne til 
udbetaling får løst problemerne med udbetaling til medarbejdere, da historier om 
manglende udbetaling af løntabsgodtgørelse spreder sig og er gift for motivationen til 
at deltage i AMU.  

DA spurgte til kommunernes henvisning til ordblindeundervisning. 

Repræsentanten for DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen 
af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne henviste til, 
at det havde sammenhæng med genvisiteringer, hvor VUC havde fået en myndig-
hedsrolle. 
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at der er foretaget tilsyn med VUC’ernes tilsynsfor-
pligtelse i forhold til visitering til OBU og FVU fordi, der kunne være tegn på, at nog-
le af eleverne ikke har tilstrækkelige dansksprog-kundskaber og/eller udbytte af un-
dervisningen, når mange genvisiteres. 

Formanden rundede herefter punktet af. 

9 Status for VisKvalitet 
Formanden henviste til det udsendte materiale og fremhævede dels, at institutioner-
nes performance kan være årsag til, om de bliver udtaget til tilsyn, dels at ændringen 
af grænsen for, hvornår oplysningerne vises, systemmæssigt vil blive implementeret i 
2. kvartal 2020.

DA fandt, at VisKvalitet er et nyttigt redskab, og at det er godt, at diskretionsgrænsen 
justeres ned til 25.  

FH kvitterede for, at ministeriet også inddrager uddannelserne i Vis Kvalitet, og ikke 
kun udbyderne, hvorved tilsynet både vil være vertikalt i forhold til uddannelserne og 
horisontalt i forhold til udbyderne. Samtidig blev ministeriet opfordret til at inddrage 
de aktuelle efteruddannelsesudvalg, når et tilsyn gav anledning til bemærkninger. 

Formanden afrundende herefter punktet 

10 Status på Efteruddannelse.dk 
Formanden fremhævede, at der var to problemstillinger, dels omlægningen til AUB, 
dels en forbedring af brugersnitfladen. Der var ingen bemærkninger fra rådet.  

11 Indhold i FFL for 2020 
Formanden meddelte, at der ikke på nuværende tidspunkt forelå et finanslovsforslag 
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12 Evt. 
FH oplyste, at endnu et efteruddannelsesudvalg har meldt sig ind i amukurs.dk, nem-
lig ”El- og tekniske installationer og VVS”.  

DA glædede sig over, at ministeriet har etableret e-vejledning som et resultat af tre-
partsaftalen, men gjorde opmærksom på at kendskabet hertil er meget begrænset.  
Alle opfordres til at gøre opmærksom på, at e -vejledningen findes. 

Efteruddannelsesudvalgene beder om at få en tilbagemelding fra ministeriet om resul-
tatet af de prøver, der nu er blevet etableret, for at kunne vurdere, om prøverne har 
haft det rigtige indhold. 

Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at der er et indberetningskrav, hvor skolerne indbe-
retter relevante prøveoplysninger, hvorved der dannes et datagrundlag, men der fin-
des ikke et centralt prøvesystem. Ministeriet forventer, at dette datamateriale stilles til 
rådighed for efteruddannelsesudvalg og VEU-rådet. 

Repræsentanten for Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-lederforeningen 
og Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene gjorde opmærk-
som på, at der er behov for at optimere søgeprocesserne i e-vejledning. 

Formanden afsluttede herefter punktet og mødet med tak for god ro og orden. 
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Møde den 6. november 2019 

Punkt 3: Meddelelser fra formanden 

Materiale: Analyser fra Tænketanken DEA: 
1. Tilbagetrækning og brugen af VEU
2. Motivation og efteruddannelse og

Litteraturstudie

STAR har offentliggjort en række analyser om evalue-
ring af uddannelsesindsatsen på beskæftigelsesområdet: 

https://star.dk/om-
styrelsen/publikationer/2019/10/serviceeftersynet/ 

3. STARs notat om Tværgående opsamling

Materialet vedhæftet ved siden af mødeindkaldelsen 

Bemærkninger: 1. Tænketanken DEA har fremsendt en analyse
af, hvordan ældre i beskæftigelse benytter sig af
voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), og
om der er en sammenhæng med deres tilbage-
trækning:

Analysen viser, at de ældre, der har benyttet VEU som 
60-64-årige, har en større sandsynlighed for at være i
beskæftigelse som 65-årig – dvs. efter pensionsalderen.
Sammenhængen er særlig stærk for de ufaglærte og fag-
lærte. Hos de ufaglærte er beskæftigelsesfrekvensen 50
pct. for dem, der har benyttet sig af VEU, mens den kun
er 19 pct. for dem, der ikke har. Altså mere end en for-
dobling af andelen.

Analysen præsenterer en række hovedresultater, 
blandt andre: 

• De ældre har de seneste år i stigende grad valgt
at blive længere på arbejdsmarkedet. Beskæfti-
gelsesfrekvensen for især de 60-64-årige er ste-
get markant fra 45 pct. i 2009 til knap 60 pct. i
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2017. For de 65-66-årige er beskæftigelsesfre-
kvensen også̊ konstant stigende i perioden, men 
beskæftigelsen ligger dog betydeligt lavere end 
hos de 60-64-årige. 

• I EU-sammenhæng ligger både Danmark og især
vores skandinaviske nabolande højt, når det
kommer til ældres beskæftigelsesgrad. De dan-
ske ældre ligger under niveauet for de svenske
ældre, men har næsten nået niveauet i Norge, da
danske ældres beskæftigelse er steget mere siden
2009 end i vores skandinaviske nabolande.

• Den positive udvikling i beskæftigelsen hos især
de 60-64-årige er i høj grad drevet af en stigende
beskæftigelse blandt kvinderne. I perioden 2008
til 2017 er beskæftigelsesandelen hos de 60-64-
årige kvinder steget med 19 pct. point fra 36 pct.
til 54 pct. Tilsvarende er andelen hos mændene
steget fra 54 pct. til 66 pct.

• Der er en positiv signifikant sammenhæng mel-
lem benyttelse af VEU som ældre og sandsyn-
ligheden for at være i beskæftigelse som 65-årig.
Dvs. at de ældre, der har benyttet VEU som 60-
64-årige, har en større sandsynlighed for at være
i beskæftigelse som 65-årig.

• Den positive sammenhæng afhænger også̊ af
personernes uddannelsesbaggrund, hvor sam-
menhængen bliver mindre tydelig, jo højere ud-
dannelsesniveauet er. Hos de ufaglærte ældre er
beskæftigelsesfrekvensen 50 pct. for dem, der
har benyttet sig af VEU, mens den kun er 19 pct.
for dem, der ikke har.

• Resultaterne repræsenterer alene sammenhænge
mellem brugen af VEU og ældres beskæftigel-
sestendenser.

2. Tænketanken DEA har på baggrund af inter-
views med og feltstudier blandt murere, tømre-
re, kontormedarbejdere og lægesekretærer samt
en viden kortlægning af tidligere undersøgel-
ser, fundet faktorer, som har betydning for del-
tagelse i efteruddannelse.

Analysen viser, at faglærte møder en række barrierer for 
deltagelse, selvom flere analyser peger på, at faglærte 
besidder særligt teknologiudsatte jobs og derfor ofte har 
brug for efteruddannelse. 
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6 udvalgte faktorer, der har indflydelse på faglærtes 
deltagelse i efteruddannelse: 

1. Faglærte farer vild i efteruddannelsesjung-
len: Faglærte finder vejen til efteruddannelse
lang og fuld af forhindringer, fx er flere usikre
på, hvor man finder oplysninger om kurser,
hvem man skal drøfte det med, og hvem der skal
betale.

2. Initiativet til efteruddannelse falder mellem to
stole: Det er ofte uklart, om det er medarbejde-
ren eller arbejdsgiveren, der har ansvaret for at
tage initiativ til og sikre deltagelse i efteruddan-
nelse.

3. Arbejdslogikker påvirker efteruddannel-
se: Motivationer og barrierer for efteruddannelse
formes også af den arbejdsstruktur, de faglærte
indgår i. Det kan fx være akkordløn, der ikke op-
retholdes under efteruddannelse, eller en bekym-
ring for, hvem der skal overtage arbejdet på kur-
susdagene.

4. Faglærte opfatter sig som færdiguddanne-
de: Flere faglærte opfatter sig selv som færdig-
uddannede efter endt erhvervsuddannelse, og det
kommer til udtryk ved, at de ser et mindre eller
ligefrem fraværende behov for at efter- og vide-
reuddanne sig, hvilket i analysen beskrives som
et indre uddannelsesloft.

5. Lav uddannelsesselvtillid påvirker lysten til ef-
teruddannelse: Dårlige erfaringer fra skoleårene,
der kan bunde i oplevelser med manglende hen-
syntagen til ordblindhed, for udfordrende under-
visning eller social mistrivsel, kan medføre lav
uddannelsesselvtillid.

6. Livslang læring er en del af praksis: Allerede
meget læring sker på arbejdspladserne igennem
ikke-formel kompetenceudvikling. Efteruddan-
nelse er mest attraktivt i tilknytning til arbejds-
pladsen.

3. STARs analyser

Analyserne omfatte fem forskellige evalueringer: 

• Borgeranalyse - Motivation og oplevede barrie-
rer for uddannelse blandt dagpengemodtagere
(DISCUS og Epinion 2018)

• Den regionale uddannelsespulje - Udbredelse,
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udvikling og effekter (VIVE 2018) 
• Grundanalyse - Kortlægning af hvem der får

uddannelse i beskæftigelsessystemet (Deloitte
2019)

• Jobcenteranalyse - En analyse af drivere og bar-
rierer for brug af uddannelsesordningerne
(Pluss, BDO og LG Insight 2019)

• Regelgennemgang om uddannelsesindsatser for
dagpengemodtagere (STAR 2018)

Endvidere har STAR udarbejdet resumeer til hver af 
ovenstående evalueringer. 

Notat om den tværgående opsamling, vedhæftet møde-
indkaldelsen, er en opsamling af de fem analyser med 
følgende hovedkonklusioner: 

1. Fald i antallet af dagpengemodtagere og i
brugen af uddannelse

2. Reformen har medført en vis målretning
af uddannelsesindsatsen

3. Kompleksiteten i uddannelsesindsatsen
er en udfordring

4. Interessen for uddannelse er stor, men
motivationen forskellig

5. Målrettede og korte kurser har størst ef-
fekt for dem med færrest kompetencer

Behandling: Til drøftelse 
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Møde den 6. november 2019 

Punkt 4: Meddelelser fra Undervisningsministeriet 

Materiale:  Intet 

Bemærkninger: Ingen 

Behandling: Til drøftelse. 
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Møde den 6. november 2019 

Punkt 5: Vurdering af / opfølgning på det fælles møde for VEU-rådet og REP 
afholdt mandag den 30. september kl 13 - 16 

Materiale: • Program for mødet
• Referat af fællesmødet

Vedhæftet mødeindkaldelsen er endvidere følgende PP: 
1. Uddannelsessamspil mellem AMU, erhvervsskoler

og erhvervsakademier - Birgitte Riise Bjærge, Er-
hvervsakademi Dania

2. Uddannelsesnævnet - Anne Mette Christiansen
3. Anja Poulsen – Arbejdsmarkedskontor Syd
4. Vejledning -  Stine Sønberg Madsen
5. STIL - Anders Raun.

Bemærkninger: Ingen 

Behandling: Til drøftelse 
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Program for fællesmødet 
  13.10 Uddannelsessamspil mellem AMU-/erhvervsuddannelser og akademi-

uddannelser 
Oplæg ved Birgitte Riise Bjærge, erhvervsdirektør på Er-
hvervsakademi Dania  

13:30 Med udgangspunkt i AMU-/erhvervsuddannelser fokuseres på uddan-
nelsessamspillet med akademiuddannelser  
Oplæg ved Anne Mette Christiansen, chefkonsulent i Ud-
dannelsesnævnets sekretariat 

13:50 Drøftelse af de to indlæg 

14:05 Pause 

14:15 Foreløbige resultater af og konkrete eksempler på en RAR-model med 
koordinering af beskæftigelses- og uddannelsesområdet med opkvalifice-
rings-indsatser for ledige og afdækning af virksomheders kvalifikations-
behov 
Oplæg ved Anja Poulsen, Arbejdsmarkedschef, Arbejds-
markedskontor Syd  

14:45 Kaffepause 

15:00 Vejledning og e-Vejledning – oplæg med drøftelse om, hvorvidt nuvæ-
rende Vejledning er forberedt til at vejlede om valget mellem AMU og 
akademiuddannelser og Vejledningens effekt for efterspørgslen 
Oplæg ved Styrelsen for It og Læring, Børne- og Under-
visningsministeriet 

15:15 Status på etablering af national platform og portal med en indgang for 
al offentlig voksen- og efteruddannelse 
Oplæg ved Styrelsen for It og Læring, Børne- og Under-
visningsministeriet 

15:30 Plenum 

15:55 Afrunding af mødet 
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Udkast Referat af 
det årlige fællesmøde mellem VEU-rådet og REP-rådet 

Conni Simonsen, formand for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbache-
loruddannelser, bød velkommen til fællesmødet for de to råd, som afholdes en gang årligt, jf. 
pkt. 56 i ”Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse 
(2018-2021)”: 

”Der indføres et årligt VEU-møde mellem VEU-rådet og Rådet for Erhvervs-
akademi- og Professionsbacheloruddannelser (REP) med henblik på at styrke 
den sammenhængende rådgivning af regeringen på voksen-, efter- og videreud-
dannelsesområdet”. 

Herefter bød FH’s næstformand Nanna Højlund mødets deltagere velkommen i FH’s hus og 
mødelokale. 

Referatet sker med henvisning til de enkelte oplægsholderes power point præsentationer, som 
er vedlagt. 

Birgitte Riise Bjærge, erhvervsdirektør på Erhvervsakademi Dania, holdt et oplæg med 
overskriften Med udgangspunkt i AMU-/erhvervsuddannelser fokuseres på uddannelsessamspillet med 
akademiuddannelser, hvor Birgitte hun orienterede om 

- Dania og deres strategiske fokus.

Der fremkom følgende bemærkninger fra mødets deltagere: 
1. Det er fortsat et problem på det tekniske uddannelsesområde at opnå sammenhæng

mellem de forskellige niveauers uddannelsesforløb, og det kan være et problem at have
færdiggjort en eud inden en akademiuddannelse, fordi andre uddannelsers kendskab til
eud er begrænset

2. Vi må ikke glemme fokus på AMU til fordel for akademiuddannelserne, samtidig med
at økonomien er forskellig i forhold til akademiuddannelserne

3. Er det hindringer for samarbejdet med eud-skoler?

Birgitte oplyste, at Dania har samarbejde med eud-skole. 

Anne Mette Christiansen, chefkonsulent i Uddannelsesnævnets sekretariat, holdt et oplæg 
med overskriften Med udgangspunkt i AMU-/erhvervsuddannelser fokuseres på uddannelsessamspillet 
med akademiuddannelser, hvor Anne Mette orienterede om: 

- at det var vanskeligt i praksis at skabe sammenhæng mellem de forskellige uddannel-
sesniveauer, fordi adgangskrav opleves som en barriere, og der findes ikke en person-
båret fortælling (et narrativ) om disse uddannelseskombinationer.
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Der fremkom følgende bemærkninger fra mødets deltagere: 
• Udfordringen er samarbejdet mellem uddannelserne, hvilket vi skal arbejde videre med, så

de formelle rammer kommer på plads
• VEU rådet kunne med fordel have en drøftelse om, hvorvidt der er brancherettede be-

grænsninger
• Institutionerne er velvilligt indstillet på at virkeliggøre ambitionerne om et samarbejde

mellem uddannelsesniveauerne, og studiekompetencen er ikke det samme problem, som
det tidligere har været, men uddannelsesspecifikke krav kan være et problem.

• Der bør ske en harmonisering af adgangskravene til den enkelte uddannelse
• Der bør arbejdes for at sikre sammenhæng i de forskellige uddannelsers regelgrundlag

(love/bekendtgørelser mv.).
• Vi skal være opmærksomme på at tale om kompetence mere end uddannelse.

Anja Poulsen, Arbejdsmarkedschef, Arbejdsmarkedskontor Syd holdt et oplæg med over-
skriften Foreløbige resultater af og konkrete eksempler på en RAR-model med koordinering af beskæftigelses- 
og uddannelsesområdet med opkvalificerings-indsatser for ledige og afdækning af virksomheders kvalifikations-
behov.  

Anja orienterede om, 

- at RAR arbejder med 5 succeskriterier
- og har fokus på status for antal kursister, kurser og projekter.

Der fremkom følgende bemærkninger fra mødets deltagere: 
• Er fokus på uddannelse baseret på et konkret behov eller på, at uddannelse i sig selv er

målet?
• Virksomhedsefterspørgslen er vigtig
• Uddannelse skal både sikre, at ledige får de nødvendige kompetencer, og at arbejdskraften

generelt opkvalificeres.

Anja oplyste, at umiddelbart havde RAR kun produktionstal, men at en måling af uddannel-
sesbehovene planlægges, og at RAR var åben for et at se nærmere på virksomhedsefterspørgs-
len.  

Stine Sønberg Madsen, kontorchef i Kontor for Digital Vejledning og Support, STIL, holdt 
et oplæg med overskriften Vejledning og e-Vejledning – oplæg med drøftelse om, hvorvidt nuværende Vej-
ledning er forberedt til at vejlede om valget mellem AMU og akademiuddannelser og Vejledningens effekt for 
efterspørgslen. Else Lücking, Teamleder i samme kontor, supplerede vedr. konkrete oplysninger 
om e-vejledningen. 

- Der er et generelt behov for at forbedre kendskabet til e-vejledningen. I foråret blev et
webinar udbudt, hvilket gentages til næste år, ligesom man gerne vil hverve flere am-
bassadører. Der er 90.000 vejledningssøgninger, og antallet stiger beskedent.
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Herefter holdt Anders Raun et oplæg med overskriften Status på etablering af national platform og 
portal med en indgang for al offentlig voksen- og efteruddannelse, med fokus på arbejdet med en ny ver-
sion af voksenuddannelse.dk 

De to indlæg gav anledning til diverse opklarende spørgsmål. 

Herefter gav Conni Simonsen ordet til Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef i DA, der 
pointerede vigtigheden af et fælles grundlag med fokus på fælles snitflader. Oplæggene havde 
påvist barrierer ifm. merit og forskelle på de økonomiske rammer. Det er vigtigt med en fælles 
fortælling, og meget synes allerede at kunne lade sig gøre, men det er et område, vi skal arbejde 
videre med. 

• Det er vigtigt med et fælles grundlag og forståelse for at sikre det fortsatte samarbejde
• Oplevelsen af dagens indlæg er, at der er både barrierer og muligheder for at videre uddan-

ne sig uanset grundlaget/grunduddannelse. Information om de mange muligheder er nød-
vendigt. Vi skal skabe en fortælling om mulighederne for at kombinere de forskellige ud-
dannelser.

• RAR’s indsats er vigtig

VEU-rådets sekretariat har forestået referatet 
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Møde den 6. november 2019 

Punkt 6: Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- 
og efteruddannelsesområde i 3. kvartal 2019 

Materiale: Forbrugsrapport 3. kvartal 2019 

Bemærkninger: Ingen 

Behandling: Til drøftelse. 
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Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og 
efteruddannelsesområde for 1. – 3. kvartal 2019  

Resume 
Notatet opgør aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse for 1. – 3. kvartal 2019. 

I 1. – 3. kvartal 2019 er den ordinære aktivitet på Arbejdsmarkedsuddannelserne 
(AMU) målt i årselever steget med 7 pct. i forhold til samme periode i 2018.  

Forbruget på AMU er i 1. – 3. kvartal 2019 steget med 7 pct. i forhold til samme 
periode i 2018. Stigningen skyldes især en stigning inden for teknisk-faglige og 
merkantile fag, som udgør den markant største andel af forbrug inden for FKB. 

Aktiviteten på AMU for ledige er faldet i forhold til aktiviteten i 1. – 3. kvartal 
2018. Der er tale om et generelt fald, hvor aktiviteten for 6 ugers jobrettet 
uddannelse og øvrig rekvireret aktivitet er faldet med hhv. 2 pct. og 9 pct. 
svarende til et fald på samlet set 88 årselever. Den samlede AMU aktivitet for 
både beskæftigede og ledige er steget med 3 pct. i forhold til 1. – 3. kvartal 2018 
svarende til 128 årselever. 

Forbrug af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og logi) udgør i 1. – 3. 
kvartal 2019 543,5 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 33 pct. ift. samme 
periode i 2018. Administrationen af VEU-godtgørelsen er pr. 1. januar 2019 
flyttet til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), og samtidig er proceduren 
for ansøgning om godtgørelse automatiseret, hvorefter der er en forventning om 
en stigning i forbrug af VEU-godtgørelse. Grundet omlægningen til AUB skal 
data imidlertid tolkes med forbehold, særligt når data for 2019 sammenlignes 
med data fra tidligere år. 

På det almene område er aktiviteten på FVU inklusiv rekvireret aktivitet steget 
med 3 pct. i 1. – 3. kvartal 2019 sammenlignet med samme periode sidste år. Ser 
vi bort fra rekvireret aktivitet, er FVU-aktiviteten steget med 7 pct. Den samlede 
aktivitetsstigning på FVU skyldes især en stor aktivitetsstigning på FVU – Start. 
Her er aktiviteten (ekskl. rekvireret aktivitet) steget med 24 pct. i 1. – 3. kvartal 
2019 sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiviteten på FVU (ekskl. 
rekvireret aktivitet) udgør i alt ca. 74 pct. af den budgetterede aktivitet på FL19.  

I 1. – 3. kvartal 2019 blev der foretaget 34.327 screeninger på FVU, hvilket er et 
fald på 4 pct. i forhold til 1. – 3. kvartal 2018.   

Aktiviteten på avu (ekskl. rekvireret aktivitet) er faldet med 16 pct., mens 
aktiviteten på OBU er faldet med 7 pct. sammenlignet med samme periode 
sidste år. Virksomhedsrettet OBU udgør ca. 13 pct. af den samlede aktivitet på 
ordblindeområdet i 1. – 3. kvartal 2019. OBU- og avu-aktiviteten i 1. – 3. kvartal 
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2019 udgør hhv. 70 pct. og 84 pct. af den budgetterede aktivitet på FL19. 

Kategorisering af driftsoverenskomstparter 
Kategoriseringen af driftsoverenskomstparter er justeret i denne forbrugsrapport 
i forhold til tidligere forbrugsrapporter. Justeringen er foretaget for at sikre, at 
kategorierne i rapporten stemmer overens med de kategorier, der anvendes i 
BUVM’s institutionsregister og undgå kategorier med meget få institutioner.  

De syv kategorier, der hidtil er anvendt, er indsnævret til fem kategorier. 
Folkeoplysningsforbund og daghøjskoler lægges sammen, mens ’Kommunale 
udbydere’ og ’Private udbydere’ ændres til ’Specialskoler for voksne’. Kategorien 
’Private udbydere’ omfattede tidligere kun én institution (Hovedstadens 
Ordblindeskole), som fremadrettet vil være kategoriseret under ’Specialskoler for 
voksne’. De reviderede kategorier, som bruges i denne forbrugsrapport og 
fremadrettet, er således: 

- Erhvervsskoler mv.
- Folkeoplysningsforbund og daghøjskoler
- Specialskoler for voksne
- Sprogcentre
- Voksenuddannelsescentre

Forbehold for manglende efterindberetninger 
Forbrugsrapporten tager udgangspunkt i senest tilgængelige aktivitetsdata for 
almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, hvorfor eventuelle 
efterindberetninger fra skolerne ikke er indarbejdet. Data er dermed udtryk for et 
foreløbigt øjebliksbillede af aktivitetsudviklingen. Antallet af efterindberetninger 
varierer fra kvartal til kvartal, men typisk medfører efterindberetninger at 
aktiviteten i et kvartal øges med 5-10 pct. 

Aktivitet på erhvervsrettet VEU 
Den samlede ordinære aktivitet på AMU – dvs. aktivitet inden for de fælles 
kompetencebeskrivelser (FKB) – udgør i 1. – 3. kvartal 2019 3.458 årselever. 
Samlet set er der budgetteret med en aktivitet inden for FKB på 5.477 årselever i 
2019, hvormed aktiviteten i 1. – 3. kvartal 2019 udgør 63 pct. af det budgetterede 
på FL19. Dette svarer til en stigning på 7 pct. i forhold til den samlede ordinære 
aktivitet i samme periode af 2018, jf. tabel 1. 
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Tabel 1: Aktivitet i årselever – inden for de fælles kompetencebeskrivelser 
(FKB), ÅE 

Aktivitet 
1. – 3.
kvartal 

2019 

Budgetteret 
aktivitet FL 

2019 

Andel af 
budgetteret 
aktivitet på 

FL 2019 

Aktivitetsændri
ng ift. 1. – 3. 

kvartal 2018, i 
pct. 

IT-fag 42 88 48% -3%
Sprogfag 0 0 0% - 
Almene fag 17 22 75% 35% 
"Organisatoriske" fag 259 427 61% 4% 
Teknisk-faglige og merkantile fag 2.730 4.202 65% 8% 
Individuel kompetenceafklaring 11 16 71% 4% 
AMU SOSU og pæd. 387 706 55% -4%
Læse- skrive og regnekurser uden 
deltagerbetaling 12 16 73% 21% 

I alt (inden for FKB) 3.458 5.477 63% 7% 

Den samlede aktivitet på AMU for både beskæftigede og ledige (dvs. inkl. 
rekvireret aktivitet) udgør 4.995 årselever i 1. – 3. kvartal 2019, hvilket svarer til en 
stigning på 3 pct. sammenlignet med samme periode af 2018, jf. tabel 2. Det er 
primært stigningen på 7 pct. inden for den ordinære aktivitet, der er årsagen til den 
samlede fremgang.  

Udover den ordinære aktivitet, der udgør 3.458 årselever i 1. – 3. kvartal 2019, 
består den samlede aktivitet på AMU af 657 årselever på 6 ugers selvvalgt 
uddannelse, 148 årselever for personer med videregående uddannelse samt 733 
årselever vedrørende øvrig rekvireret uddannelse.  

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

Aktivitet Ændring i pct. 

1. – 3. kvartal 2019
1. – 3. kvartal 2019 i

forhold til 1. – 3. kvartal 
2018 

I alt AMU 4.995 3% 

Heraf ordinær aktivitet 3.458 7% 
Heraf 6 ugers selvvalgt 
uddannelse 657 -2%

Heraf personer med en 
videregående uddannelse 148 1% 

Heraf øvrig rekvireret aktivitet 733 -9%
Anm.: ’Heraf personer med en videregående uddannelse’ dækker over personer med en videregående 
uddannelse, hvor der er opkrævet fuld deltagerbetaling. ’Heraf øvrig rekvireret aktivitet’ dækker primært 
over kursister, der i regi af beskæftigelsessystemet har deltaget på et AMU-kursus, som ikke er 6 ugers 
selvvalgt uddannelse. 
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Forbrug af undervisningstaxameter på erhvervsrettet VEU 
Inden for FKB er forbruget steget med 4 pct. sammenlignet med forbruget i 1. – 
3. kvartal 2018, og forbrugsprocenten er på 65 pct. af det budgetterede på FL19,
jf. tabel 3. Denne stigning skyldes især en stigning inden for teknisk-faglige og
merkantile fag, som udgør den markant største andel af forbrug inden for FKB.

Stigningen i forbruget sammenlignet med 1. – 3. kvartal 2018 er på 4 pct., mens 
stigningen i aktiviteten er på 7 pct. Denne difference skyldes dels 
omprioriteringsbidraget, idet taksterne i 2019 er 2 pct. lavere end i 2018, og dels at 
den midlertidige ordning ’AMU på alle tidspunkter’ udløb med udgangen af 2018. 
Dette medfører relativt set et lavere forbrug pr. årselev i 2019 end i 2018. 

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

Forbrug 1. 
– 3. kvartal

2019 

Budgetteret 
forbrug FL 

2019 

Andel af 
budgetteret 
forbrug på 

FL 2019 

Forbrugsændri
ng ift. 1. – 3. 
kvartal 2018 

IT-fag 1,8 8,2 23% -5%
Sprogfag 0,0 0,0 - - 
Almene fag 0,7 2,0 35% 42% 
"Organisatoriske" fag 11,2 39,6 28% 21% 
Teknisk-faglige og merkantile fag 301,4 390,0 77% 5% 
Individuel kompetenceafklaring 0,9 1,5 63% 2% 
AMU SOSU og pæd. 31,3 65,5 48% -5%
Læse- skrive og regnekurser uden 
deltagerbetaling 1,0 1,5 65% 19% 

I alt (inden for FKB) 348,4 508,3 69% 4% 

 Anm.: Forbrugsændringen er beregnet som forholdet mellem forbrug i 1. – 3. kvartal 2019 og forbrug 1. 
– 3. kvartal 2018. Der ses udelukkende på forbrug finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet.

Institutionen EUC Syd har ikke indberettet aktivitet eller forbrug på AMU i 3. 
kvartal 2019 grundet tekniske problemer med nye studieadministrative systemer. 
Der er i stedet taget udgangspunkt i aktivitet og forbrug for 3. kvartal 2018.  

Forbrug af VEU-godtgørelse 
Administrationen af VEU-godtgørelse, befordring og kost og logi er pr. 1. januar 
2019 flyttet til AUB. Der er derfor ikke budgetteret med omkostninger til VEU-
godtgørelse på finansloven for 2019 og frem.  

Samtidig med den administrative overflytning er ansøgningsprocessen for 
kursister og virksomheder optimeret. Ansøgning om VEU-godtgørelse sker nu 
automatisk ved tilmelding af kursus på EfterUddannelse.dk og udbetales 
automatisk efter endt kursusdeltagelse. Derfor forventes forbruget af VEU-
godtgørelse og trækprocenten af VEU-godtgørelse at stige. 
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Forbruget af VEU-godtgørelse, befordringstilskud samt kost & logi er steget med 
33 pct. i de første tre kvartaler i 2019 sammenlignet med samme periode sidste år, 
jf. tabel 4. Forbruget af godtgørelse alene er steget med 38 pct. i 1.-3. kvartal 2019 
sammenlignet med samme periode sidste år, mens forbruget af befordringstilskud 
er steget med 25 pct.  

Tilskud til kost & logi er i modsætning til godtgørelse og befordring faldet med 22 
pct. sammenlignet med 1. – 3. kvartal 2018. Årsagen til dette fald er formentligt, at 
der er indført et nyt system for indberetninger af kost & logi, som er uafhængigt 
af indberetningerne af godtgørelse og befordring. Overgangen til det nye system 
har betydet, at der var meget få indberetninger i 1. kvartal 2019. Da skolerne 
formentlig ligger inde med en del efterindberetninger af kost & logi, forventes 
forbruget at komme op på niveau med forbruget i 2018. 

Grundet de gennemgående ændringer af ansøgningsproceduren for VEU-
godtgørelse mv., samt at data fremadrettet opgøres af AUB og ikke BUVM, skal 
data for forbruget tolkes med væsentlige forbehold. 

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

Forbrug 1.-3. kvartal 
2019 

Forbrugsændring ift. 1.-3. kvartal 
2018 

Godtgørelse 495,4 38% 

Befordring 27,2 25% 
Kost & logi 20,9 -22%
I alt 543,5 33% 

Trækprocenten på VEU-godtgørelsen er 82 pct. i de første tre kvartal af 2019, 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. 
Trækprocenten er steget med 20 procentpoint ift. 2018, hvilket formentlig kan 
tilskrives automatiseringen af ansøgningsprocessen af VEU-godtgørelse samt den 
forenklede administrationsmodel. 

Særligt hvad angår beregningen af trækprocenten bør der tages væsentlige 
forbehold for forskelle i datakilder før og efter 1. januar 2019. 
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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 2019 baserer sig udelukkende på tal fra 1.-3. 
kvartal 2019. 

Forbruget af VEU-godtgørelse eksklusiv befordring og kost & logi har været 
aftagende siden 2009, hvor det toppede med 1.669 mio. kr. i 2019-priser, jf. figur 2. 
Dette vendte dog til en stigning i 2018. På baggrund af forbruget af VEU-
godtgørelse i 1.-3. kvartal 2019 samt stigningen i VEU-trækprocenten estimeres 
forbruget for hele 2019 at stige til godt 700 mio. kr.   

Anm.: Figuren viser udviklingen i forbruget af VEU-godtgørelse eksklusiv forbrug til befordring og kost 
& logi. Fremskrivningen for 2019 er foretaget pba. foreløbigt forbrug i 1.-3. kvartal 2019 samt 
forventet forbrug i 4. kvartal 2019, hvilket er beregnet på baggrund af den foreløbige aktivitet og den 
foreløbige VEU-trækprocent.  
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Aktivitet på FVU  
I tabel 5-9 ses aktiviteten på FVU i 1. – 3. kvartal 2019 sammenlignet med 
aktiviteten samme periode sidste år. 

For FVU ligger aktiviteten inklusiv rekvireret aktivitet i 1. – 3. kvartal 2019 på 
3.239 årselever. Det svarer til en stigning på 3 pct. sammenlignet med samme 
periode sidste år. Den samlede stigning skyldes især stigningen i aktiviteten på 
FVU–Start. Her er aktiviteten (inkl. rekvireret aktivitet) steget med 23 pct. i 1. – 3. 
kvartal 2019 sammenlignet med samme periode sidste år. Stigningen på FVU-
læsning og FVU-Start modsvares af et fald i aktiviteten på FVU-matematik på 16 
pct. sammenlignet med samme periode sidste år.  

I henhold til FVU-bekendtgørelsen fra 27. december 2018 omfatter FVU fra og 
med 2019 to nye fag, som kun kan gennemføres som virksomhedsrettede forløb: 
FVU-engelsk og FVU-digital. I 1. – 3. kvartal 2019 udgør aktiviteten på FVU-
engelsk 10 årselever, mens den på FVU-digital udgør 32 årselever.  

I 1. – 3. kvartal 2019 er årseleverne derudover fordelt med 2.752 årselever på FVU 
læsning (hvoraf 396 er årselever på FVU – Start) og 445 årselever på FVU – 
matematik.  
Tabel 5: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU 

1. – 3. kvartal 2018 1. – 3. kvartal 2019 Aktivitetsændring 
ift. sidste år 

FVU – læsning 2.601 2.752 151 (6%) 
- heraf FVU - Start 322 396 74 (23%) 
FVU – matematik 532 445 -87 (-16%)
FVU – engelsk 0 10 10 
FVU – digital 0 32 32 
I alt FVU 3.133 3.239 106 (3%) 

I 1. – 3. kvartal 2019 står driftsoverenskomstparterne for 69 pct. af den samlede 
aktivitet på FVU inkl. rekvireret aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne står 
sprogcentre samt folkeoplysningsforbund og daghøjskoler for størstedelen af 
aktiviteten, jf. tabel 7. På institutioner med driftsoverenskomster er antallet af 
årselever på FVU steget sammenlignet med samme periode sidste år, mens 
antallet af årselever på VUC’er er faldet. På institutioner med driftsoverenskomst 
er antallet af årselever steget med 10 pct. På VUC’er er antallet af årselever faldet 
med 8 pct.  
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Tabel 6: Driftsoverenskomstparter inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – 
FVU 

1. – 3. kvartal 2018 1. – 3. kvartal 2019 Ændring 
ift. sidste år 

VUC 1.098 1.006 -92 (-8%)
Driftsoverenskomstparter 2.035 2.233 198 (10%) 
- heraf sprogcentre 954 1.162 208 (22%) 
- heraf folkeoplysning og daghøjskoler 852 833 -19 (-2%)
- heraf erhvervsskoler mv. 193 198 5 (3%) 
- heraf specialskoler for voksne 36 39 3 (9%) 
I alt 3.133 3.239 106 (3%) 

Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgør 2.979 årselever i 1. – 3. kvartal 
2019. I forhold til sidste år svarer det til en stigning på 7 pct., jf. tabel 8.  Også her 
skyldes aktivitetsstigningen især en kraftig aktivitetsstigning på FVU–Start og 
FVU-læsning, som sammenlignet med 1. – 3. kvartal 2018 er steget med hhv. 24 
og 8 pct. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) i 1. – 3. kvartal 2019 
udgør ca. 74 pct. af den budgetterede aktivitet på FL19. 

Tabel 7: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU 

1. – 3. kvartal 2018 1. – 3. kvartal 2019 Aktivitetsændring 
ift. sidste år 

FVU – læsning 2.376 2.574 199 (8%) 
- heraf FVU - Start 309 384 75 (24%) 
FVU – matematik 420 363 -57 (-14%)
FVU – engelsk 0 10 10 
FVU – digital 0 32 32 
I alt FVU 2.796 2.979 184 (7%) 

70 pct. af den samlede FVU-aktivitet (ekskl. rekvireret aktivitet) er i 1. – 3. kvartal 
2019 afviklet af institutioner med driftsoverenskomst. Sprogcentre samt 
folkeoplysningsforbund og daghøjskoler står for størstedelen af 
driftsoverenskomstparternes aktivitet. På institutioner med driftsoverenskomster 
er aktiviteten steget med 14 pct. i forhold til samme periode i 2018. På VUC’er er 
aktiviteten faldet med 8 pct.  
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Tabel 8: Driftsoverenskomstparter, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – 
FVU 

1. – 3. kvartal 2018 1. – 3. kvartal 2019 Ændring ift. 
sidste år 

VUC 972 898 -74 (-8%)
Driftsoverenskomstparter 1.824 2.082 258 (14%) 
- heraf sprogcentre 927 1.143 214 (23%) 
- heraf folkeoplysning og daghøjskoler 688 721 33 (5%) 
- heraf erhvervsskoler mv. 181 189 7 (4%) 
- heraf specialskoler for voksne 28 31 3 (9%) 
I alt 2.796 2.979 184 (7%) 

Antal FVU-screeninger 
Tabel 5 viser alle FVU-screeninger indberettet til BUVM i 1. – 3. kvartal af 2016-
2019. I 1. – 3. kvartal af 2019 gennemførte institutionerne i alt 34.237 screeninger 
i forbindelse med FVU, hvilket svarer til et fald på 4 pct. i forhold til samme 
periode i 2018.  

Tabel 9: Antal FVU-screeninger 
1. – 3.
kvartal

2016 

1. – 3.
kvartal

2017 

1. – 3.
kvartal

2018 

1. – 3.
kvartal

2019 

Ændring ift. 
samme 
periode 
sidste år 

I alt 32.311 40.073 35.719 34.237 -1.392 (-4%)

Heraf individuelle screeninger - - - 24.954 - 

Heraf fællesscreeninger - - - 9.373 - 

Fra 2019 og frem opdeles screeningerne i forbindelse med FVU på to forskellige 
takster, hvilket gør det muligt at følge udviklingen i antallet af hhv. individuelle og 
fælles FVU-screeninger. En fællesscreening er her defineret ved, at den sker som 
led i en kompetenceafklaring foranlediget af en virksomhed. En individuel 
screening er defineret ved, at den gennemføres på den enkelte borgers initiativ.  

Der er i 1. – 3. kvartal 2019 gennemført 24.954 individuelle screeninger og 9.373 
fællesscreeninger. 

Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne (OBU) 
I tabel 10-11 ses aktiviteten på OBU opgjort i antal årselever sammenlignet med 
samme periode sidste år.  

Den samlede aktivitet ligger i 1. – 3. kvartal 2019 på 294 årselever. Sammenlignet 
med samme periode sidste år svarer det til et fald i aktiviteten på 7 pct. jf. tabel 10. 
Virksomhedsrettet OBU udgør 38 årselever, hvilket svarer til en stigning på 48 
pct. sammenlignet med samme periode sidste år. De virksomhedsrettede forløb 
udgør i 1. – 3. kvartal 2019 ca. 13 pct. af den samlede OBU-aktivitet. Den samlede 
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aktiviteten på OBU i 1. – 3. kvartal 2019 udgør ca. 70 pct. af den budgetterede 
aktivitet på FL19.   

Tabel 10: Aktivitet i årselever – Ordblindeundervisning for voksne 

1. – 3. kvartal
2018

1. – 3. kvartal
2019

Aktivitetsændring ift. 
sidste år 

OBU i alt 315 294 -21 (-7%)

-heraf virksomhedsrettet OBU 26 38 12 (48%) 

På ordblindeområdet står driftsoverenskomstparterne for 51 pct. af den samlede 
aktivitet i 1.-3. kvartal 2019. Blandt driftsoverenskomstparterne står 
folkeoplysningsforbund og daghøjskoler 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 6 pct., mens den er faldet med 8 pct. på VUC’er, jf. tabel 11.  

Tabel 11: Driftsoverenskomstparter på Ordblindeundervisning for voksne, 
i årselever 

1. – 3. kvartal 2018 1. – 3. kvartal 2019 Ændring ift. 
sidste år 

VUC 156 144 -12 (-8%)
Driftsoverenskomstparter 159 149 -9 (-6%)
- heraf sprogcentre 9 11 2 (27%) 
- heraf folkeoplysning og daghøjskoler 128 119 -9 (-7%)
- heraf erhvervsskoler mv. 10 10 1 (9%) 
- heraf specialskoler for voksne 13 8 -4 (-33%)
I alt 315 294 -21 (-7%)

Aktivitet på almen voksenuddannelse 
På almen voksenuddannelse (avu) udgør den samlede aktivitet ekskl. rekvireret 
aktivitet i 1. – 3. kvartal 2019 6.887 årselever, jf. tabel 12. Det svarer til et fald i 
aktiviteten på 16 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiviteten på 
avu (ekskl. rekvireret aktivitet) i 1. – 3. kvartal 2019 udgør ca. 84 pct. af den 
budgetterede aktivitet på FL19. Det store fald i aktiviteten på avu skyldes, at en 
stor del af aktiviteten på avu per 1. august 2019 er overgået til forberedende 
grunduddannelse.  
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Tabel 12: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – Almen 
voksenuddannelse (avu) 

1. – 3. kvartal 2018 1. – 3. kvartal 2019 Aktivitetsændring ift. sidste år 

I alt 8.192 6.887 -1.305 (-16%)

Aktiviteten på avu inkl. rekvireret aktivitet udgør i 1. – 3. kvartal 2019 6.990 
årselever, jf. tabel 13. Det svarer til et fald i aktiviteten på 16 pct. sammenlignet 
med samme periode sidste år. 

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

1. – 3. kvartal 2018 1. – 3. kvartal 2019 Aktivitetsændring ift. sidste år 

I alt 8.360 6.990 -1.370 (-16%)

Aktiviteten på kernefag udgør i alt 97,7 pct. af den samlede aktivitet på avu, mens 
aktiviteten på tilbudsfag udgør 2,3 pct., jf. tabel 14.  

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 2018 7.994 198 97,6% 2,4% 

1. – 3. kvartal 2019 6.725 162 97,7% 2,3% 
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Møde den 6. november 2019 

Punkt 8: Seminar 

Digital læring 

Materiale: Mødeprogram  

Bemærkninger: Seminariet påbegyndes 14.25 med forventet sluttid 
16.30 

Behandling: Præsentation og drøftelse 
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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:
tilstedeværelsesundervisning, 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 – 16.25 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

16.25 
Afrunding ved FU 
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