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Møde den 18. september 2019 

 
Punkt 2: Godkendelse af referat for VEU-rådsmøde 24. april 2019 

 
 

 
    

Materiale:  • Udkast til referat af VEU-rådets møde den 24. april 
2019 udsendt til rådets medlemmer den 15. maj.  
 

 
Bemærkninger: Referatet vedrører det sidste møde rådet havde i sin tid-

ligere konstitueringsperiode, der sluttede den 31. maj 
2019.  
Rådets daværende medlemmer har ikke fremsat be-
mærkninger til referatet. 
Referatet forelægges det nye råd til orientering og god-
kendelse. 
 
 

Behandling: Til drøftelse og godkendelse. 
 
 
 
 
 

4



Udkast til Referat 
af 

Møde nr. 53 i Rådet for Voksen-og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
onsdag den 24. april 2019 kl. 14.00 – 16.00 

 
Til stede: Kjeld Møller-Pedersen (formand), Nanna Højlund, Thomas Felland, Pia Maul Andersen, 
Kasper Palm, Gitte Brückner, Charlotte Netterstrøm, Gerda K. Thomassen, Claus Eskesen, Stig 
Holmelund Jarbøl, Jannik Bay, Rasmus Enemark, Tina Voldby, Ilkay Yüksel, Thomas Christensen, 
Christine Bernt Henriksen, Kristine Wiberg Plougsgaard, Michael Kaas Andersen, Frank Jørgensen, 
Helle Osmer, Henrik Saxtorph (sekretær). 
 
Til stede fra Undervisningsministeriet: Signe Tychsen-Philip, Lisbeth Bang Thorsen, Mette Holm 
Simonsen, Josina Moltesen, Anne Mette Vang-Rydall, Kathrine Hjorth-Larsen, Malene Vangdrup, 
Matthias Haaber, Maja Schiøtt Dyrby, Sandra Leth Hansen. 
 
Formanden bød velkommen til VEU-rådsmøde nr. 53. 
Rådet har fået et nyt medlem efter indstilling fra den respektive organisation og indstilling af 
Undervisningsministeren: 

Maja Maar Outzen, kontorchef, kontoret for Arbejdsmiljø, Samarbejde og Kompetenceudvikling, 
Moderniseringsstyrelsen (FM). 

Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet, havde forfald, hvorfor uddannelsespolitisk konsulent 
Frank Jørgensen deltog i stedet efter aftale med formanden. 
 
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 

 
Ad 1 Godkendelse af dagsorden  

Formanden oplyste, at Undervisningsministeriets notat om udvikling i aktivitet afholdt som 
fjernundervisning på AMU oprindelig udarbejdet til rådsmødet den 27. februar 2019, men trukket 
tilbage pga. fejl i data og som var forventet at foreligge til dette møde, endnu ikke foreligger, 
hvorfor det vil blive udsendt til rådet på et senere tidspunkt. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

Ad 2 Godkendelse af referat fra VEU-rådsmødet den 27. februar 2019 
FH spurgte til Undervisningsministeriets redegørelse for AMU-elevers VEU-godtgørelse,  
jf. referatet pkt. 4, næstsidste afsnit.  
 
Formanden oplyste, at ministeriet ville give en orientering under dette mødes pkt. 4. 
 
Repræsentanten for Uddannelsesforbundet takkede for rådssekretariatets udsendelse af 
STUKs ”Orientering om målgruppen for FVU og danskuddannelse” af 29. marts. 
 
Referatet blev godkendt. 
 

Ad 3 Meddelelser fra Formanden 
Formanden henviste til det udsendte materiale og oplyste følgende: 
 
Akkrediteringsinstituttet afholdt mandag den 8. april høringsmøde om niveauvurdering og 
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indplacering af private uddannelser og offentlige uddannelser. Rådet havde indsendt bemærknin-
ger til Undervisningsministeriet om denne sag, jf. det udsendte materiale. 
 
I forbindelse med fastlæggelse af en dagsorden til Fællesmødet mellem Rådet for Erhvervsakade-
miuddannelser og Professionsbacheloruddannelser (REP) og VEU-rådet mandag den 30. 
september 2019 er Undervisningsministeriets notat om barrierer for kombination mlm. 
arbejdsmarkeds-uddannelser og akademiuddannelser udsendt til rådet. 
 
Rådet foreslog, at barrierenotat blev udsendt til uddannelsesinstitutionerne. 
 
Formanden bemærkede, at ministeriet havde noteret sig dette, og at FU vil fremsende til notatet 
til REP. 
 

Ad 4 Meddelelser fra Undervisningsministeriet 
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at i forbindelse med tilfredshedsmålingerne i VisKvalitet er der i 
dag en grænse på 35 elever pr. kursus, før resultaterne vises. Der arbejdes efter ønske fra parterne 
med muligheden for at nedsætte denne grænse til 25 elever, hvilket medfører en markant forøgelse 
af antallet af svar, der vises. En løsning vil blive forelagt rådet på et kommende møde. 
 
Mette Holm Simonsen oplyste i fortsættelse af FHs forespørgsel på sidste rådsmøde om, 
hvorvidt AMU-elever får deres VEU-godtgørelse, at alle har modtaget VEU-godtgørelse, men at 
der har været nogle udfordringer, som der er redegjort for i referencegruppen. Ministeriet har også 
modtaget en del henvendelser i Supporten, som alle er blevet løst. 
 
FH takkede for redegørelsen og pointerede, at korrekt udbetaling af VEU-godtgørelse er 
væsentlig for den enkelte kursusdeltagers privatøkonomi, og at FH vil følge udviklingen nøje.  
 
DA kvitterede for den måde sagen var håndteret, men påpegede, at også virksomheder har 
oplevet svigtende service  
 
Endvidere spurgte DA om, hvor mange AMU-kurser der er kommet på arkiv. Spørgsmålet var i 
forlængelse af en drøftelse på rådsmødet i februar om, hvorvidt antallet af nedlagte kurser også 
omfattede kurser i arkiv. 
 
Anne Mette Vang-Rydall oplyste, at 237 kursusmål er kommet på arkiv som følge af inaktivitet 
de seneste 3 år. Efteruddannelsesudvalgene kan imidlertid vælge at lægge yderligere kurser med lav 
aktivitet i arkiv, og dette er valgt for et tilsvarende antal mål. Der kan komme yderligere, da 
arkivfunktionen endnu er meget ny.  
 

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

 
Ad 5 Udbudsrunden på AMU-området 

Formanden henviste til den udsendte tidsplan for udbudsrunden og oplyste, at medlemmerne vil 
få tilsendt en mail med brugernavn og password til ministeriets sagsbehandlingssystem. Adgangen 
giver læseadgang. Evt. bemærkninger kan indsendes til sekretariatet.  
 
Umiddelbart efter rådsmødet vil Andreas Christoffersen og Søren Mandrup, STIL, præsentere 
sagsbehandlingssystemet, der skal anvendes i udbudsrunden.  
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Endvidere orienterede formanden om, at  
- FU foreslår, at udvalget udvides til  at omfatte en repræsentant fra de offentlige arbejdsgivere i 

forbindelse med udbudsrunden. 
- FU anmoder rådet om bemyndigelse til at udarbejde og afgive rådets indstilling til ministeriet, 

da rådets næste møde afholdes efter udbudsrunden er afsluttet.  
- FU aftaler internt indstillingsprocessen for udbudsrunden. 
 
Formanden konstaterede, at rådet gav tilsagn hertil med den bemærkning, at invitationen af en 
repræsentant fra de offentlige arbejdsgivere er forudsat, at FUs udbudsproces ikke bliver forsinket 
pga. det forestående folketingsvalg. 
 
Tina Voldby (DA) henledte opmærksomheden på, at en skole ikke havde uploadet sin ansøgning 
til ministeriets sagsbehandlingssystem inden for tidsfristen. En henvendelse fra efteruddannelses-
udvalget om, at skolen alligevel skulle have mulighed for at uploade ansøgningen, var blevet afvist 
af ministeriet. DA opfordrede ministeriet til at genoverveje afslaget. 
 
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at spørgsmålet havde været overvejet meget grundigt, samt at en 
tilladelse ville indebære, at en udvidelse af ansøgningsfristen for den pågældende FKB i givet fald 
skulle omfatte alle skoler. Da vurderingen var, at der allerede var en række kvalificerede ansøgere, 
henviste STUK i stedet til, at ansøgninger kan indgives hvert år. 
 
Formanden afrundede herefter punktet.  
 

Ad 6 Drøftelse om rapporterne vedr. digital læring 
Formanden indledte punktet med kort at give et resume af hovedpointerne på tværs af de tre 
rapporter. Rapporterne viser, at der er stor interesse for at prioritere e-læring fra både 
virksomhedernes og institutionernes side, men at der samtidig er stor opmærksomhed på 
etableringsomkostninger fra institutionernes side. Derudover efterspørger arbejdsgiverne flere 
relevante udbud. Endvidere oplever institutionerne stor konkurrence blandt udbydere af samme 
uddannelser, og der er store variationer institutionerne imellem med hensyn til at afdække 
undervisernes digitale parathed. 
 
Den efterfølgende drøftelse omfattede følgende synspunkter: 
- VEU-rådet skal have en ambitiøs dagsorden på det digitale område og sikre samarbejde med 

relevante aktører for at kunne bygge videre på eksisterende resultater. 

- Der er en klar politisk udmelding om digital læring i Trepartsaftalen. Nu skal det 
konkretiseres, og der er ikke behov for flere rapporter. 

- AMU har et efterslæb ift. udbud af digitale forløb. Det kan måske forklares ved de mange 
forskellige brancher på AMU samt i forskellen på de enkelte branchers erfaring med digitale 
forløb.  

- UFM er kommet med et digitalt udspil på 81 mio., som UVM bør lade sig inspirere af samt 
koordinere med. UVM har i regi af trepart kun afsat 12 mio. kroner. 

- Sidste år blev der fjernet økonomisk tilskud på fjernundervisning med konsekvens for 
udbredelsen af digital læring Det kræver investering for at kunne fremme digital læring. Det 
foreslås, at de økonomiske forhold kan medtages i den kommende takstanalyse, der skal 
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foretages i regi af trepartsaftalen. 

- Digital læring skal kun anvendes i undervisningssammenhænge, hvor det understøtter 
læringsmålet. Teoretiske undervisningsemner er nemmere at digitalisere end praktiske.  

- Det er vigtigt at få et ensartet sprogbrug for det digitale læringsområde, så begrebet ”digital 
læring” defineres, og læringsformen afklares i forhold til begreber som tilstedeværelses-
undervisning, fjernundervisning og blended learning, da det bruges meget forskelligt, og det 
dermed ikke er klart, hvad der menes, når ”digital læring” drøftes. Fx står der i udkast til 
bekendtgørelse for området, at digitaliseret undervisning er fjernundervisning. Det er en for 
afgrænset beskrivelse. I forhold til at arbejde med en definition for begrebet ”digital læring” er 
det vigtigt, at skolernes nuværende undervisningsformer respekteres, så definitionerne ikke 
bliver en afgrænsning. 

- FU opfordres til at arrangere en konference om digital læring, som institutionerne 
efterfølgende kan afholde med regelmæssigt mellemrum. 

- Konferencen skal dreje sig om samarbejde om digital læring, hvor alle relevante aktører 
inddrages med fokus på, at fysisk og digital undervisning ikke er modsætninger, men 
undervisningsformer der kan kombineres. 

- Der skal være fokus på, at anvendelsen af digital læring bliver efterspørgselsstyret, og et tilbud 
til dem, der gerne vil, så grupper, der er utrygge ved undervisningsformen, ikke tvinges med.  

- Der skal være opmærksomhed på, at ansøgerskoler ifm. udbudsansøgningsrunden på AMU 
skulle beskrive deres erfaring med digital læring. Her findes altså en konkret status for 
anvendelse af digital læring. 

- I rapporterne omtales begrebet forretningsmodeller ofte, men det drejer sig i lige så grad om 
samarbejdsmodeller. 

Formanden opsummerede herefter drøftelsen: 
Der er behov for en strategi for digital læring for AMU, hvilket den nationale strategiske indsats 
for digitalisering af VEU kan understøtte, hvis der er fokus på AMU-området i projekterne, der 
skal igangsættes. 

FU arrangerer efter sommerferien en konference om forskellige former for digital læring, der skal 
fungere som inspiration. 

Der er behov for konkret handling frem for flere rapporter. Der er behov for virkelighedsnære 
eksempler, der viser kompleksiteten og bredden.  

Digital læring skal være efterspørgselsdrevet, men udbudsinduceret efterspørgsel kan netop 
anvendes her for at motivere til anvendelse af digital læring. Det drejer sig også om de gode 
eksempler, der kan inspirere andre. 

Josina Moltesen oplyste på formandens forespørgsel, at ministeriet vil kortlægge definitioner på 
området for digital undervisning ved i første omgang at udarbejde en oversigt over de begreber, 
der er i spil. Men det vil ikke forhindre, at der stadigvæk vil eksistere forskellige begreber hos de 
enkelte aktører i sektoren.  
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Formanden afsluttede herefter punktet. 

Punkter til orientering og eventuel drøftelse 
 
Ad 7 Pulje til opsøgende arbejde 

Formanden henviste til det udsendte materiale, hvor der var indkommet 8 ansøgninger. Der 
planlægges endvidere en ny ansøgningsrunde, for at de resterende midler også bliver anvendt.  
Mange af ansøgningerne drejer sig om, hvordan de basale og digitale kompetencer kan styrkes. 
 
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at der er en løbende dialog med parterne om udmøntning af 
puljen. 
 

Ad 8 Temaer for UUL puljen 2020 
Formanden indledte punktet med at konstatere, at de foreslåede temaer relaterer sig til emner, 
som drejer sig om dels digital læring dels de fleksible muligheder i AMU, som barrierenotatet 
omtalte, jf. dagsordenens pkt. 3. 
 
FH og DA fandt, at fokus på det digitale område er vigtigt, og derfor bør det fremhæves særligt. 

 
Lisbeth Bang Thorsen foreslog, at fremhævelsen af det digitale område kunne ske ved i 
udmeldelsen at lægge særligt vægt på det digitale. 

Formanden afrundede herefter punktet med at pointere, at de fleksible muligheder herved også 
var i fokus. 

Ad 9 Evt. 
Thomas Christensen benyttede lejligheden til at takke for godt samarbejde, idet han udtræder af 
rådet pga. andre organisationsopgaver. 
 
Formanden takkede Thomas for hans mangeårige arbejde i rådet og afsluttede mødet med tak 
for god mødeorden. 
 
Næste rådsmøde er onsdag den 26. juni 2019. 
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Møde den 18. september 2019 
 

Punkt 3: Meddelelser fra formanden 
 
    

Materiale:  • Forretningsorden for rådet 
• Forretningsorden for FU, jf. rådets forretningsorden 

§ 10. 
• Årshjul 2019 er revideret  
• Oversigt over høringssvar og udtalelser 2019 
• Høringssvar vedr. niveauplacering 
• Høringssvar vedr. bek. Om studieadm. Systemer 

 
  

Bemærkninger: Forretningsorden for rådet er konsekvensrettet som føl-
ge af ny lovgivning vedr. rådets sammensætning og nyt 
navn på ministeriet. 
 
Forretningsudvalget nedsættes efter § 9 i forretningsor-
den for rådet. 
 
Forretningsorden for FU er ligeledes konsekvensrettet 
 
Årshjulet er tilpasset mødernes aktuelle dagsorden. 
 
I forbindelse med rådets høringssvar til STIL om be-
kendtgørelse om krav til studieadministrative it-
systemer oplyser STIL i mail af 27.06.19 følgende: 
 
I perioden fra udskrivelsen af folketingsvalget den 7. 
maj 2019 til og med regeringsdannelsen har Under-
visningsministeriets lov- og bekendtgørelsesarbejde 
været sat i bero. Dette har haft som konsekvens, at de 
planlagte ændringer af systemrevisionsbekendtgørelsen 
pr. 1. juli 2019 forsinkes, da en ny bekendtgørelse først 
vil blive udstedt i efteråret 2019 med ikrafttrædelse den 
1. januar 2020. 
 
Den nuværende version af systemrevisionsbekendtgørel-
sen fortsætter således i resten af 2019 
(https://www.stil.dk/administration-og-
infrastruktur/systemrevision-af-studieadministrative-
systemer/systemrevisionsbekendtgoerelse). 
 
 

Behandling: Til drøftelse og godkendelse 
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Forretningsorden for Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Rådets sammensætning 
 

§ 1. Børne- og undervisningsministeren har nedsat VEU-rådet, der er sammensat på følgende måde: 
 
Formanden er udpeget af ministeren. Ligeledes er medlemmer og suppleanter beskikket af ministeren, 
og de tilforordnede er udpeget af ministeren. 
 
Medlemmer: 
8 medlemmer beskikket efter indstilling fra FH. 
6 medlemmer beskikket efter indstilling fra DA. 
2 repræsentanter for de offentlige arbejdsgivere er beskikket efter indstilling fra finansministeren, regi-
onsrådene i forening og KL i fællesskab. 
 
Suppleanter: 
3 suppleanter er beskikket efter indstilling fra FH. 
2 suppleanter er beskikket efter indstilling fra DA. 
1 suppleant er beskikket efter indstilling fra de offentlige arbejdsgivere. 
 
Tilforordnede uden stemmeret: 
1 tilforordnet er udpeget af børne- og undervisningsministeren 
1 tilforordnet er udpeget efter indstilling fra beskæftigelsesministeren 
1 tilforordnet er udpeget efter indstilling fra erhvervsministeren 
1 tilforordnet er udpeget efter indstilling fra Danske Erhvervsskoler, Foreningen af forstandere og di-
rektører ved AMU-centrene og SOSU-lederforeningen i fællesskab 
1 tilforordnet er udpeget efter indstilling fra Lederforeningen for VUC 1 tilforordnet er udpeget efter 
indstilling fra Uddannelsesforbundet 
1 tilforordnet er udpeget efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, de landsdækkende oplys-
ningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne i fælles-
skab. 
 
Herudover tiltrædes rådet af formanden for Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. 
 

Stk.2. Formanden, medlemmerne, suppleanterne og de tilforordnede beskikkes/udpeges for 4-årige 
perioder. Finder beskikkelse sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb. 

 
 

Rådets opgaver 
 
§ 2. Rådet for Voksen- og Efteruddannelse har, jf. § 3 i Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. til 
opgave at rådgive børne- og undervisningsministeren om 
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1) grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser 
og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser, 
2) individuel kompetencevurdering, 
3) vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik, 
4) behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter lov om åben uddannelse 
(erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og 
5) kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau. 
 
 

Rådets mødevirksomhed 
 
§ 3 Rådet holder møde efter formandens bestemmelse, eller når ønske herom fremsættes af to eller 
flere medlemmer, normalt op til 6 gange om året. Det tilstræbes, at børne- og undervisningsministeren 
afholder møde med rådet 1 gang om året.  

Stk. 2. Endvidere mødes VEU-rådet med Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsba-
cheloruddannelser (REP) en gang om året, jf. Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- 
og videreuddannelse (2018-2021), pkt. 56. 
 
§ 4. Formanden fastsætter dagsordenen for rådets møder. Ethvert medlem, suppleant eller tilforordnet 
kan få optaget punkter af relevans for rådets arbejde på dagsordenen efter samråd med VEU-rådets 
forretningsudvalg 
Stk. 2. Anmodning om optagelse af punkter til dagsordenen skal ledsages af begrundelse og eventuelle 
relevante bilag og være sekretariatet i hænde senest 6 dage før mødet. Finder formanden, at punktet 
skal belyses yderligere, kan han udskyde behandlingen til det næste møde. 

Stk. 3. Indkaldelse til mødet med dagsorden og skriftligt materiale med belysning af de sager, der skal 
drøftes eller afgøres udsendes så vidt muligt normalt 6 dage før mødet. 
 
§ 5. Rådets møder ledes af formanden og i formandens forfald af et medlem af forretningsudvalget, 
subsidiært af den tilforordnede fra børne- og undervisningsministeriet. 
 
§ 6. Finder formanden eller ethvert af medlemmerne behov for afstemning om rådets initiativer, udta-
lelser, indstillinger og afgørelser, sker vedtagelse ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværen-
de medlemmer. 

Stk. 2. Tilforordnede deltager i rådets møder på lige fod med medlemmer og suppleanter, men tilfor-
ordnede kan ikke anmode om, at en sag kommer til afstemning. 

Stk. 3. Under et medlems midlertidige forfald indtræder en suppleant i medlemmets sted og kan del-
tage i afstemningen. I perioder, hvor en suppleant ikke er indtrådt i et medlems sted, kan suppleanten 
deltage i rådets møder uden stemmeret. 

Stk. 4. Hvis stemmerne står lige ved en afstemning, gør formandens stemme udslaget. I et sådant til-
fælde kan ethvert medlem kræve sagen udsat til fornyet behandling i et ekstraordinært møde, der så vidt 
muligt afholdes inden 7 dage. 

Stk. 5. Mindretallet kan kræve sit synspunkt tilføjet til udtalelser eller indstillinger. 
Stk. 6. Rådet er beslutningsdygtig, når foruden formanden 4 medlemmer fra arbejdsgiversiden og 4 

medlemmer fra arbejdstagersiden er til stede. 
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Stk. 7. Formanden kan undtagelsesvist, eventuelt efter drøftelse med forretningsudvalget, anmode 
om/tillade, at andre end medlemmer, suppleanter og tilforordnede deltager i møder uden stemmeret, 
såfremt deres deltagelse skønnes at være af betydning for rådets arbejde. 
 
§ 7. Formanden eller forretningsudvalget kan bestemme, at sager underkastes skriftlig behandling. 

Stk. 2. Inden en af formanden fastsat frist, der så vidt muligt ikke bør være kortere end 1 uge fra ud-
sendelsen af materialet, kan ethvert medlem gøre indsigelse mod det udsendte materiales forslag til ind-
stilling, udtalelse eller afgørelse og kræve, at en sag bliver behandlet på et møde i rådet. 

Stk. 3. Gør ingen medlemmer indsigelse inden for den fastsatte frist, anses det udsendte materiales 
forslag til udtalelse, indstilling eller afgørelse for tiltrådt. 
 
§ 8. Rådets forhandlinger og beslutninger føres til referat. Et medlem kan kræve tilført referatet en kort 
motivering for sit standpunkt eller bemærkning om afvigende standpunkt. 
 
 

Forretningsudvalg for rådet 
 
§ 9. Rådet nedsætter et forretningsudvalg. Formanden er medlem af forretningsudvalget og leder dets 
møder. Forretningsudvalget tiltrædes af den tilforordnede for Ministeriet for Børn, Undervisning og 
Ligestilling. 
 
Udover formanden består forretningsudvalget af 2 af rådets medlemmer. Disse 2 udpeges således af 
hovedorganisationerne på henholdsvis arbejdsgiver - og arbejdstagerside. 
 
§ 10. Forretningsudvalgets opgaver fastlægges i en af rådet godkendt forretningsorden. Rådet kan be-
myndige forretningsudvalget til at handle på rådets vegne. Forretningsudvalget orienterer efterfølgende 
rådet herom. 
 
 

Sekretariat for rådet 
 
§ 11. Sekretariatsfunktionen for rådet og forretningsudvalget varetages af Børne- og Undervisningsmi-
nisteriet. 
 
 

Ikrafttræden 
 

§ 12. Denne forretningsorden træder i kraft efter rådets vedtagelse på mødet den 18. september 2019 
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Forretningsorden for  
forretningsudvalget for Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

 

 

Sammensætning m.v. 
 
§ 1. Forretningsudvalget for Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) nedsættes af rådet, jf. 
§ 9 i forretningsorden for Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet). 
 
§ 2. Rådets formand er formand for forretningsudvalget. I formandens forfald varetages formandens 
opgave af en af formanden udpeget stedfortræder. 

Stk. 2. Til forretningsudvalget udpeges i alt 2 medlemmer fra rådet, således at hovedorganisationerne 
for henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstager udpeger hver et medlem. 

Stk. 3. Forretningsudvalget tiltrædes af repræsentanten for børne- og undervisningsministeriet. 
 
§ 3. Sekretariatsfunktionen for forretningsudvalget varetages af rådets sekretariat. 
 
 

Opgaver 
 
§ 4. Forretningsudvalget har følgende opgaver: 
 
1. Drøftelse af dagsordenen for rådets møder 
2. Forberedelse af materiale for rådets møder 
3. Opfølgning efter behov af beslutninger, der er truffet af rådet 
4. Vurdere om der er behov for indkaldelse af rådet til ekstraordinært møde. 
 

Stk. 2. Efter konkret bemyndigelse fra rådet kan forretningsudvalget træffe afgørelse i andre konkre-
te sager end nævnt i stk. 1. 

Stk. 3. Formanden kan i særlige tilfælde, når omstændighederne nødvendiggør det, beslutte, at for-
retningsudvalget behandler en konkret sag på rådets vegne. Samtidig med at sagen iværksættes i forhold 
til forretningsudvalget, orienteres rådet herom og gives ved skriftlig høring mulighed for at kommentere 
sagen over for forretningsudvalget. Såfremt sagens hastende karakter nødvendiggør det, kan formanden 
beslutte, at forretningsudvalget færdigbehandler sagen. I disse tilfælde orienteres rådet straks skriftligt 
herom. 
 
 

Mødevirksomhed 
 
§ 5. Formanden indkalder og leder forretningsudvalgets møder samt fastlægger dagsordenen. 
 

Stk. 2. Der afholdes normalt ordinære møder 14 dage forud for rådets ordinære møder. Ekstraordi-
nære møder afholdes efter behov. 
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Stk. 3. I forretningsudvalgets møder deltager de i § 2 nævnte personer samt forretningsudvalgets se-
kretariat. Efter aftale med formanden kan de to partsmedlemmer til møderne hver medtage en person 
med særlig ekspertise. Andre medarbejdere fra børne- og undervisningsministeriet kan – ligeledes efter 
aftale med formanden – deltage i behandlingen af dagsordenspunkter. 

Stk. 4. Ved beslutning i konkrete sager kræves enighed i forretningsudvalget. Hvis der ikke er enig-
hed, forelægges sagen for rådet. 
 

Ikrafttræden 
 
§ 6. Denne forretningsorden træder i kraft efter rådets vedtagelse på mødet den 18. september 2019. 
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Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. i 2019 
 
Dato Høring / Udtalelse Modtager J - nr 
01-04-19 Svar på orientering om udkast til koncept 

for niveauvurdering og indplacering af priva-
te og ikke-offentligt anerkendte uddannelser 
på Kvalifikationsrammen for Livslang Læ-
ring 

Undervisningsministeriet 
Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 
 

19/06916-1 

03-05-19 Høringsvar STIL Systemrevisionsbekendt-
gørelsen [VEU-rådet] 

Undervisningsministeriet , 
Styrelsen for It og Læring 
 
STIL har efterfølgende i mail af 
27.06.19 meddelet, at Den 
nuværende version af systemre-
visionsbekendtgørelsen fortsæt-
ter således i resten af 2019 pga 
det udskrevne Folketingsvalg 

19/06916-2 
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Til  
Undervisningsministeriet 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
 

VEU-rådets bemærkninger til koncept for niveauvurdering af private og ikke-offentligt 
anerkendte uddannelser 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 20. marts 2019 modtaget 
orientering om udkast til koncept for niveauvurdering og indplacering af private og ikke-
offentligt anerkendte uddannelser på Kvalifikationsrammen for Livslang Læring med 
mulighed for at afgive bemærkninger til Undervisningsministeriet med aftalt svarfrist 
mandag den 1. april 2019, inden høringsmødet afholdes af Danmarks 
Akkrediteringsinstitution den 8. april 2019. 
  
VEU-rådet kan tilslutte sig, at der skabes en basis for niveauvurdering af private kursustilbud, 
så det bliver muligt at vurdere, om en uddannelse svarer til det efterspurgte behov, og 
forstår, at Danmarks Akkrediteringsinstitution vil involvere en eller flere eksperter med 
indblik i uddannelsens centrale indhold for at sikre et enkelt, fleksibelt og validt koncept for 
niveauvurderingerne fra sag til sag. 
  
VEU-rådet anbefaler, at der blandt de valgte eksperter skal være repræsentanter fra hhv. 
relevant fagligt udvalg og efteruddannelsesudvalg, hvis kursusudbydere ansøger om 
niveauvurdering for uddannelser indenfor erhvervsrettede uddannelser inden for områder 
med offentligt anerkendte uddannelser. 
  
VEU-rådet vil opfordre til, at både VEU-rådet og REU regelmæssigt orienteres om, hvilke 
uddannelser der er blevet godkendte efter fase 1 og niveauvurderet efter fase 2, når der er 
tale om erhvervsrettede uddannelser, som ikke er på videregående niveau, og at de to råd 
inddrages i den foreslåede evaluering af konceptet. 
  
VEU-rådet beder om, at ovenstående bemærkninger fremsendes til Danmarks 
Akkrediteringsinstitution inden høringsmødet den 8. april 2019, ligesom Rådet henviser til 
organisationernes høringssvar. 

 
 
 

Med venlig hilsen 
VEU-rådets sekretariat 
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Til Styrelsen for It og Læring 
 
sendt med e-mail til: sager@stil.dk 
 
 
 
VEU-rådets høringssvar over udkast til bekendtgørelse om krav til 
studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, 
erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale 
uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. 
 
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 5. april 2019 
fra Styrelsen for It og Læring modtaget høringsbrev om ovenstående 
høring med svarfrist fredag den 3. maj 2019 kl. 15.00. 
 
Rådet konstaterer, at ændringerne i udkastet har overvejende karakter af 
tekniske og redaktionelle opdateringer, hvortil rådet ikke har bemærknin-
ger.  
 
Rådets forventning er, at data om borgere og virksomheder behandles 
med fornødent hensyn til fortrolighed, og at det er afgørende, at der sik-
res stabile dataleverancer til ministeriet, så VEU- og EUD-området un-
derstøttes med retvisende data for udbydernes aktiviteter. 
 
Herudover har rådet ikke bemærkninger, men henviser til organisatio-
nernes selvstændige høringssvar. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Årshjul/opgaveoversigt for VEU-rådet 2019 

 
 

Faste dagsordens-
punkter for alle møder 

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

 
Januar Ingen møder 

 
Februar 
 

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

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

• Forbrug og aktivitet for det almene og erhvervsrettede VEU i 2019 
• Statistik for garantikurser (behandles kun en gang årligt, nemlig på 

første møde i nyt år, jf pkt. 7 på dagsorden til VEU-mødet den 27. 
februar 2019) 
 

April 
 

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

• Udbudsrunden på AMU-området 
• Pulje til opsøgende arbejde 
• Planlægning af det fælles møde for VEU og REP 
• Drøftelse om rapporterne vedr. digital læring 
• Temaer for UUL 2019 

 
Maj / Juni 
 

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

(flyttet til rådsmødet 18. september 2019) 
• Udbudsrunden på AMU-området 
• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. kvartal 

2019 
• Status for VisKvalitet 
• Status på Efteruddannelse.dk  

 
Juli/August Ingen møder 
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September 
 

4. september 2019: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30 
18. september 2019: Møde i VEU-rådet kl. 14.00 – 16.00 

• Udbudsrunden på AMU-området 
• Forberedelse til det fælles møde for VEU og REP i september 
• VEU-rådets møder for 2020 planlægges. 
• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. halvår 

2019 
• Status for VisKvalitet 
• Status på Efteruddannelse.dk  
• Indhold i FFL for 2019 

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

 
Oktober / November 
 
 

23. oktober 2019: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30 
6. november 2019: Møde i VEU-rådet kl. 14.00 – 16.00 

• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 3. kvartal 
2019 

• Temadrøftelse / Seminar om digital læring 
 

November / Decem-
ber 

27. november 2019: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30 
11. december 2019: Møde i VEU-rådet kl. 14.00 – 16.00 

• Udkast til årshjul for VEU-rådets arbejde 2020 
• UVM’s foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af arbejds-

markedsuddannelser mv.  (UUL) 
• Orientering om vedtagelsen af Finansloven 2020 
• Status på AMU-tilsyn 
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Møde den 18. september 2019 

 
Punkt 4: Meddelelser fra Undervisningsministeriet 

 
 
    

Materiale:  • Notat om Rammer og regelgrundlag for fjernunder-
visning på VEU 

• Notat om Udvikling i aktivitet afholdt som fjernun-
dervisning på VEU  

 
Bemærkninger: Punktet omfatter bl.a. de to ovennævnte notater. 

 
Notat om rammer og regelgrundlag giver et overblik 
over, hvordan Børne- og Undervisningsministeriet 
(BUVM) definerer og administrerer regler om fjernun-
dervisning på VEU. 
 
Notatet om udvikling i aktivitet giver information om 
undervisningsaktivitet afholdt som fjernundervisning på 
arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), hvor kurser regi-
streres som fjernundervisning, når 75 pct. eller mere af 
undervisningen er fjernundervisning. 
 
 

Behandling: Til drøftelse. 
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Styrelsen for It og Læring 
Afdelingen for Data og 
Digitalisering 

Vester Voldgade 123 
1552 København V 
Tlf.: 35 87 88 89 
E-mail: stil@stil.dk 
www.stil.dk 
CVR-nr.: 13223459 
 
 
30. august 2019 
Sagsnr.:19/11951 
  

 

Notat 

Vedrørende: Rammer og regelgrundlag for fjernundervisning 
på VEU 

Skrevet af: Nicoline Harreskov 
Version: 1 
Fordeling: 
 

VEU FU 
 

 

Baggrund  
På VEU-rådsmødet den 24. april 2019 blev der efterspurgt et overblik 
over, hvordan Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) definerer og 
administrerer regler om fjernundervisning på VEU.  
 
Indhold 
Dette notat beskriver, hvilke regler der er om fjernundervisning på almen 
og erhvervsrettet VEU (jf. vedlagte bilag 1 ”Oversigt over rammer og regel-
grundlag for fjernundervisning på VEU”1) . Erhvervsrettet og almen VEU 
dækker: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) hhv. almen voksenuddan-
nelse (AVU), Forberedende voksenuddannelse (FVU), Ordblindeunder-
visning (OBU), og HF-enkeltfag.  
 
Definition af fjernundervisning 
AMU er omfattet af AMU-loven. Heri står, at AMU kan afholdes som 
fjernundervisning. Dette er uddybet i AMU-bekendtgørelsen, hvor fjern-
undervisning beskrives således:  
”… regler om fjernundervisning finder anvendelse på undervisning, der ikke som 
udgangspunkt forudsætter, at kursister og lærer i normale tilfælde uden brug af tekni-
ske hjælpemidler kan se eller høre hinanden.” 
 
AVU, FVU, OBU og HF-enkeltfag er omfattet af Lov om institutioner 
for almene gymnasier og almen voksenuddannelse. I lovbemærkningerne 
til lovforslaget defineres fjernundervisning som:  
”Fjernundervisning er en undervisningsform, hvor lærer og elev ikke er fysisk til stede 
på samme sted, men hvor det fysiske fremmøde erstattes af undervisning via digitale 
medier.” 
 
For AVU er der en begrænsning for, hvor meget af et fag, der kan tilret-
telægges som fjernundervisning jf. bekendtgørelsens § 13 hedder:  
”Indtil 80 pct. af et fags eller fagelements uddannelsestid, jf. § 11, kan foregå som 
undervisning, der ikke forudsætter samtidig tilstedeværelse af lærer og kursist (virtuel 
undervisning).” 
 

1 Bilaget er en oversigt over de definitioner på fjernundervisning, der optræder i mini-
steriets bekendtgørelser og vejledninger vedr. VEU.     
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Taxameter til fjernundervisning 
For både de almene og erhvervsrettede voksenuddannelser gælder, at 
fjernundervisning p.t. udløser en reduceret undervisningstaxameter.  
 
Der ydes ikke bygningstaxameter til fjernundervisning, og desuden blev 
undervisningstaxameteret for fjernundervisning justeret i finansloven 
2019, således at: 

- Undervisningstaxameteret på de almene voksenuddannelser blev 
nedsat fra 80 til 75 pct. på de ordinære takster. 

- Undervisningstaxameteret på AMU blev nedsat fra 100 til 75 pct. 
på de ordinære takster.  

Godtgørelse 
På AMU gælder særlige regler for VEU-godtgørelse på fjernundervis-
ning, dvs. at kursister kan søge om godtgørelse for tab af løn under ud-
dannelse. I praksis betyder dette, at hvis over 75 pct. af den samlede un-
dervisning er tilrettelagt som fjernundervisning, kan deltagerne ikke få 
godtgørelse til uddannelsen. Som en del af trepartsaftalen, er der igangsat 
et forsøg, hvor der gives dispensation til, at virksomheder og deltagere i 
arbejdsmarkedsuddannelse kan få VEU-godtgørelse ved mellem 75-100 
pct. fjernundervisning, hvis undervisningen afsluttes med en centralt 
godkendt prøve. Der er dog som en del af trepartsaftalen, er der igangsat 
et forsøg, hvor der gives dispensation til, at virksomheder og deltagere i 
arbejdsmarkedsuddannelse kan få VEU-godtgørelse ved mellem 75-100 
pct. fjernundervisning, hvis undervisningen afsluttes med en centralt 
godkendt prøve. I forsøget stilles krav om, at institutionen iværksætter 
tiltag, der sandsynliggør, at kursisten har beskæftiget sig med undervis-
ning i uddannelsens samlede fastsatte varighed.    
 
Krav til fjernundervisning 
Der er fælles regler om studieaktivitet eller fremmøde for AVU, FVU, 
AMU og HF enkeltfag – heller ikke fsva. fjernundervisning.  Der er dog 
en række særregler om, hvor meget tilstedeværelsesundervisning, der skal 
være samt dokumentation om aktivitet ved fjernundervisning, som varie-
rer på tværs. 
 
For AVU er der dog regler om, at mindst 20 pct. af undervisningen skal 
udbydes som tilstedeværelsesundervisning, kursisten skal deltage aktivt, 
og at institutionen skal fastsætte regler for aktiv deltagelse og dokumen-
tation heraf.  
 
Af FVU-bekendtgørelsen fremgår, at udstedelse af bevis for deltagelse er 
betinget af, at deltageren har deltaget i normalt mindst 85 pct. af under-
visningen på det pågældende trin. Der er dog ikke faste retningslinjer for 
dokumentation af deltagelse ved fjernundervisning.  
 
AMU har ikke faste retningslinjer for dokumentation af studieaktivitet 
ved fjernundervisning. Uddannelsesinstitutioner skal dog kunne doku-
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mentere de enkelte kursisters aktiviteter f.eks. via logning af online akti-
vitet for de enkelte kursister. Anden dokumentation vil også kunne god-
kendes. De skærpede krav skyldes at lærerfri undervisning generelt ikke 
er en mulighed i AMU, og at det er en forudsætning for udbetaling af 
tilskud og VEU-godtgørelse, at der er tale om samtidig tilstedeværelse af 
kursist og lærer. 
 
Af HF-enkeltfags bekendtgørelse om studie-og ordensregler fremgår, at 
eleverne skal deltage aktivt i virtuel undervisning. Skolen skal dokumen-
tere deltagelsen, men der er ikke specifikke krav til, hvordan dokumentati-
onen foregår.  
 
Opsummering 
Der kan på baggrund af ovenstående gennemgang konkluderes følgende:  
Definition af fjernundervisning  
• Fjernundervisning defineres i gældende regler (på tværs af områder-

ne) som undervisning, hvor der ikke er samtidig fysisk tilstedeværel-
se mellem underviser og kursist.  

• Der er dog forskelle på definitionerne på tværs af områderne, fx 
bruges forskellige definitioner af andre digitalt medierede undervis-
ningsformer.  

 
Tilskud til fjerundervisning 
• For AVU, FVU, AMU, HF og OBU giver fjernundervisning ikke 

bygningstaxameter og 75 pct. undervisningstaxameter.  
• I perioden 2018-2021 gennemføres et forsøg med VEU-godtgørelse 

for fjernundervisning på AMU, der giver 100 pct. VEU godtgørelse.  
 
Krav til fjernundervisning 
• Der er ikke fælles regler om krav til fjernundervisning på tværs af 

områderne, men en række særregler om dokumentation af studieak-
tivitet, deltagelse og fremmøde. 

• På almen VEU bestemmer uddannelsesinstitutionerne selv, hvordan 
de følger op på kursisternes deltagelse, men kursisterne skal være 
aktivt deltagende.  

• For FVU er der minimumsregler for, hvor meget kursisten skal ha-
ve været tilstede for at få udstedt et deltagerbevis. 

• I AMU er der skærpede krav til dokumentation af kursisters studie-
aktivitet ved fjernundervisning. De skærpede krav skyldes, at lærerfri 
undervisning generelt ikke er en mulighed i AMU, og at det er en 
forudsætning for udbetaling af tilskud og VEU-godtgørelse, at der 
er tale om samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer. 
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Udvikling i aktivitet afholdt som fjernundervisning på 
VEU 
 
Aktivitet afholdt som fjernundervisning på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 
har de seneste år udgjort omkring 0,2-0,3 pct. af den samlede AMU-aktivitet. I 
2018 steg andelen til 0,6 pct. Fjernundervisning anvendes hovedsageligt i teoretiske 
fag, og aktiviteten er størst inden for efteruddannelsesudvalgene Handel, Administra-
tion, Kommunikation og Ledelse samt Pædagogiske Område og Social og Sundheds-
området. 
 
Aktivitet afholdt som fjernundervisning på almen voksenuddannelse (avu) udgør i 
2018 8,3 pct. af den samlede aktivitet på avu, hvilket er lavere end de seneste to år. 
På forberedende voksenundervisning (FVU) er andelen af registreret fjernundervisning 
ud af den samlede FVU-aktivitet faldet fra 1,5 pct. i 2016 til 0,7 pct. i 2018. 
Andelen af fjernundervisning på ordblindeundervisning (OBU) er derimod steget og 
udgør 1,5 pct. i 2018.  
 

Fjernundervisning på erhvervsrettet VEU 
 
I dette notat defineres fjernundervisning ud fra tilskudsreglerne. Ifølge 
Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-
instruksen) registreres AMU-kurser, enkeltfag indenfor FKB og åben 
uddannelse mv. under EVE som fjernundervisning, når følgende er gæl-
dende: 
 

Aktivitet, hvor mindre end 25 pct. af undervisningen er tilrettelagt som tilstede-
værelsesundervisning på institutionen, skal opgøres og indberettes med anvendelse 
af den relevante tilskudsmærkekombination for fjernundervisning (FKFJ). 

 
Kurser registreres dermed kun som fjernundervisning, når 75 pct. eller 
mere af undervisningen er fjernundervisning. Dette er illustreret i figur 1. 
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Figur 1. Registrering af fjernundervisning - AMU 

 
Anm.: *Grænsetilfælde, hvor præcis 25 pct. af undervisningen afholdes som tilstedeværelsesun-
dervisning. 
Kilde: Undervisningsministeriet 

 
Pr. 1. januar 2019 udløser fjernundervisning en undervisningstakst sva-
rende til 75 pct. af den ordinære undervisningstakst. Endvidere udløser 
fjernundervisning ikke bygningstakst i modsætning til ordinær undervis-
ning. 
 
Registeret fjernundervisning på AMU 
Den registrerede aktivitet afholdt som fjernundervisning på AMU var i 
2018 30,7 årselever, hvilket svarer til 0,6 pct. af den samlede ordinære 
aktivitet på AMU, jf. tabel 1. Aktivitet afholdt som fjernundervisning har 
indtil 2018 ligget omkring 13 – 15 årselever, hvormed der er sket en for-
dobling i aktivitet afholdt som fjernundervisning i 2018. Grundet de gæl-
dende regler for registrering af fjernundervisning, må det dog forventes, 
at den reelle afholdte fjernundervisning er noget større, end data fra til-
skudssystemet viser. 
 

Tabel 1 
Aktivitet afholdt som fjernundervisning på AMU 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Aktivitet afholdt som fjernundervisning, årselever 12,7 12,6 14,1 15,7 30,7 

Fjernundervisning som andel af samlet aktivitet på AMU, pct. 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 

Anm.: Der ses udelukkende på AMU-aktivitet for beskæftigede. Med undtagelse af 2018 tages der ud-
gangspunkt i data trukket medio april i det efterfølgende år, dvs. det må forventes, at de primære ef-
terindberetninger er registreret i data. 
Kilde: Undervisningsministeriet  

 
Som det ses af tabel 2, afholdes langt hovedparten af fjernundervisnin-
gen inden for takstgruppe 3, hvor teorifagene er placeret. I 2014 var 
knap 90 pct. af fjernundervisningen placeret i takstgruppe 3, hvor ande-
len udgjorde 92,3 pct. i 2018 efter at have ligget omkring 80 pct. i årene 
2015-2017. Ændringen fra 2017 til 2018 i takstgruppe 3 kan tilskrives en 
stigning i aktivitet afholdt som fjernundervisning på godt 15 årselever. 
 

0% 25% 50% 75% 100%

Registreres som fjernundervisning

Grænsetilfælde* - registreres ikke som
fjernundervisning

Registreres ikke som
fjernundervisning

Tilstedeværelsesundervisning Fjernundervisning
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Næst efter takstgruppe 3 afholdes der mest fjernundervisning i takst-
gruppe 6 og 7, hvor det særligt er inden for familiegruppen Landbrugs-
produktion i takstgruppe 6 og Anlægsarbejder inden for takstgruppe 7, 
hvor der afholdes fjernundervisning. Faldet i takstgruppe 7 fra 2017 til 
2018 kan tilskrives et fald i aktivitet afholdt som fjernundervisning inden 
for Anlægsarbejde. 
 
Tabel 2           

AMU-aktivitet afholdt som fjernundervisning fordelt på takstgrupper som andel af samlet aktivitet 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Takstgruppe 3 89,2 76,2 79,5 81,9 92,3 

Takstgruppe 4 0,1 0,0 2,5 0,0 0,0 

Takstgruppe 5 0,0 0,0 0,0 1,1 0,7 

Takstgruppe 6 5,6 8,7 8,6 3,0 3,8 

Takstgruppe 7 5,1 15,1 9,4 12,9 2,8 

Takstgruppe 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Takstgruppe 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Takstgruppe 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Takstgruppe 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Takstgruppe 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Takstgruppe 13 0,0 0,0 0,0 1,1 0,4 

I alt  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kilde: Undervisningsministeriet            

 
Fordeles aktivitet afholdt som fjernundervisning på efteruddannelsesud-
valg, ses det, at næsten halvdelen af efteruddannelsesudvalg ikke afholder 
aktivitet med over 75 pct. fjernundervisning, jf. tabel 3. I 2018 var fjern-
undervisning mest udbredt i Handel, Administration, Kommunikation 
og Ledelse (HAKL) og Pædagogiske Område og Social og Sundhedsom-
rådet (EPOS). For HAKL steg aktivitet afholdt som fjernundervisning 
som andelen af den ordinære aktivitet fra 0,7 pct. i 2017 til 2,8 pct. i 
2018, mens andelen for EPOS steg fra 1 pct. i 2017 til 1,5 pct. i 2018. 
 
Tabel 3           
AMU-aktivitet afholdt som fjernundervisning som andel af samlet aktivitet fordelt på Efteruddannel-
sesudvalg, i procent 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 0,4 1,0 0,9 1,0 0,6 

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 0,1 0,2 0,3 0,7 2,8 

IF & MI - Svejsning og fyringsteknik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Individuel kompetencevurdering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Industriens Fællesudvalg 0,0 0,1 0,1 0,0 0,7 

Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 4,9 1,7 2,0 1,3 0,0 

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg 0,3 0,5 0,6 0,2 0,5 

Metalindustriens Uddannelsesudvalg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet 0,1 0,4 0,8 1,0 1,5 

ServiceErhvervenes Efteruddannelsesudvalg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27



4 

Tekniske Installationer og Energi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Transporterhvervets Uddannelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Træets Efteruddannelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 

Kilde: Undervisningsministeriet          

 
Tabel 4 viser aktivitet i årselever afholdt som fjernundervisning fordelt 
på efteruddannelsesudvalg, som yderligere er inddelt på Fælles kompe-
tencebeskrivelser (FKB). I tabellen er det kun de FKB’er med aktivitet 
afholdt som fjernundervisning, der er vist. 
 
Tabel 4           

AMU-aktivitet afholdt som fjernundervisning fordelt på moder FKB, i antal årselever. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Bygge-/Anlægsområdet og -Industri           

Anlægsarbejder 1,7 4,1 3,5 3,6 2,4 

Asfaltbelægninger 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse         

Administration 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

Administrative funktioner i HR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Detailhandel 0,0 0,0 0,0 1,8 4,8 

Handel og logistik 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 

Ledelse 0,0 0,0 0,0 0,1 2,9 

Praktisk kirketjeneste 0,6 0,9 1,0 0,8 0,9 

Produktion af kommunikations- og medieprodukter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viden- og forretningsservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Industriens Fællesudvalg           

Arbejdets organisering ved produktion i industrien 0,1 0,5 0,4 0,1 2,0 

Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen         

Madfremstilling - restaurant, kantine og catering 8,2 2,0 1,7 1,0 0,0 

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg           

Etablering og pleje af grønne områder og anlæg 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 

Landbrugsproduktion 0,7 1,1 1,2 0,5 1,2 

Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet         

Pædagogisk arbejde med børn og unge 0,9 2,6 3,0 2,0 2,7 

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 0,0 0,8 2,6 3,7 5,8 

ServiceErhvervenes Efteruddannelsesudvalg           

Ejendomsservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rengøringsservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Transporterhvervets Uddannelser           

Lager, terminal- og logistik 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 

Personbefordring med metro og letbane 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7 

Vejgodstransport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser         

Fælleskataloget 0,4 0,4 0,3 0,5 2,3 

Obligatorisk fælleskatalog 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I alt 12,7 12,6 14,1 15,7 30,7 

 

Fjernundervisning på almen VEU 
Fra 1. januar 2016 udbetales der en særlig fjernundervisningstakst til un-
dervisningsudgifter ved aktivitet gennemført som fjernundervisning på 
almen VEU. 
 
Der gælder følgende regel for registrering af fjernundervisning: 
 

Institutionerne pålægges at opgøre aktivitet gennemført som fjernundervisning, 
hvis minimum 10 pct. af den faktiske aktivitet i finansåret gennemføres som 
fjernundervisning. 

 
Kurser registreres som fjernundervisning, når 10 pct. eller mere af un-
dervisningen afholdes som fjernundervisning. Dette er illustreret i figur 
2. Dertil skal den samlede faktiske varighed af den aktivitet, der er gen-
nemført som fjernundervisning, medtages i opgørelsen, hvis aktivitet 
afholdt som fjernundervisning overstiger 10 pct.1 
 
Figur 2. Registrering af fjernundervisning almen VEU 

Kilde: Undervisningsministeriet 

 
Fjernundervisningstaksten for almene voksenuddannelser udgør pr. 1. 
januar 2019 75 pct. af den ordinære undervisningstakst. Aktivitet afholdt 
som fjernundervisning udløser ikke bygningstakst, mens aktiviteten udlø-
ser fuldt fællesudgiftstilskud. Tilskudsrammerne for almen voksenud-
dannelse og tilskudsrammerne for AMU stemmer dermed overens.  

1 Jf. IEU-instruks og AGV-instruks. Dette gælder for erhvervsuddannelser, gymnasial 
supplering, almengymnasiale uddannelser, almene voksenuddannelser mv. 
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Eftersom det først blev et krav at registrere fjernundervisning under eget 
tilskudsmærke efter de gældende regler beskrevet ovenfor med bekendt-
gørelse nr. 1807 af 22. december 2015 gældende fra 2016, er det kun 
muligt at trække data vedr. fjernundervisning fra 2016 og fremefter.  
 
Registreret fjernundervisning på almen VEU 
Den registrerede fjernundervisning på forberedende voksenundervisning 
(FVU) inkl. rekvireret aktivitet var i 2018 på 25,2 årselever, hvilket svarer 
til 0,7 pct. af den samlede aktivitet på FVU, jf. tabel 5. Størstedelen af 
årseleverne findes på FVU-læsning. Antallet af årselever registreret som 
fjernundervisning på FVU er samlet set faldet med ca. 40 pct. siden 
2016.  Fjernundervisningens andel af den samlede FVU-aktivitet er lige-
ledes faldet fra 1,5 pct. til 0,7 pct.  
 

Tabel 5 
Aktivitet afholdt som fjernundervisning på FVU inkl. rekvireret aktivitet fordelt på fag i antal 
årselever 

 2016 2017 2018 

FVU-læsning 34,5 13,1 20,2 

- Heraf FVU-start 5,4 4,7 5,9 

FVU-matematik 7,8 4,8 5,1 

FVU i alt 42,3 18,0 25,2 

Fjernundervisning som andel af samlet aktivitet på FVU, pct. 1,5 0,5 0,7 

Kilde: Undervisningsministeriet 

 
Tabel 6 viser den registrerede fjernundervisning på ordblindeundervis-
ning (OBU). I 2018 var denne på 8,1 årselever, hvilket svarer til 1,5 pct. 
af den samlede aktivitet på OBU. Andelen af fjernundervisningsaktivitet 
har været stigende siden 2016. 
 

Tabel 6 
Aktivitet afholdt som fjernundervisning på ordblindeundervisning 

 2016 2017 2018 

Aktivitet afholdt som fjernundervisning, årselever 0,6 3,4 8,1 

Fjernundervisning som andel af samlet aktivitet på OBU, pct. 0,1 0,5 1,5 

Kilde: Undervisningsministeriet  

 
Den registrerede fjernundervisning på almen voksenuddannelse (avu) 
inkl. rekvireret aktivitet var i 2018 på 846,3 årselever, hvilket svarer til 8,3 
pct. af den samlede aktivitet på avu, jf. tabel 7. Andelen af aktivitet regi-
streret som fjernundervisning ud af den samlede aktivitet på avu er faldet 
med 0,7 pct. point siden 2016.  
 
Det største antal årselever registreret som fjernundervisning findes på 
fagene dansk, engelsk og matematik, hvilket også er nogle af fagene med 
flest årselever i den samlede avu-aktivitet.  
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Tabel 7           
Avu-aktivitet inkl. rekvireret aktivitet afholdt som fjernundervisning fordelt på fag i antal års-
elever 

    2016 2017 2018 

Billedkunst   0,2 0,3 0,2 

Dansk som andetsprog   66,1 80,7 87,4 

Dansk   286,3 273,0 198,5 

Engelsk   202,5 195,3 154,1 

Fransk   4,2 4,7 3,8 

Grundlæggende it   0,5 22,1 0,6 

Historie   20,4 0,0 20,3 

Introducerende undervisning   2,4 2,0 0,4 

Latin   0,4 0,0 0,1 

Matematik   289,7 283,0 230,7 

Naturvidenskab   73,6 75,5 75,6 

Psykologi   3,7 5,0 4,2 

Samarbejde og kommunikation   0,0 0,0 0,1 

Samfundsfag   48,6 52,7 50,9 

Tysk   25,0 25,1 19,0 

Øvrige   0,0 0,1 0,5 

Fjernundervisning i alt   1.023,6 1.019,4 846,3 

Fjerundervisning som andel af samlet aktivitet på avu, pct.   9,0 9,5 8,3 

Kilde: Undervisningsministeriet            
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Møde den 18. september 2019 

 
Punkt 5: Udbudsrunden på AMU-området 

 
 
    

Materiale:  • Referat fra FUs møde om udbudsrunden  
• Resultatbrev i AMU-udbudsrunden 2019 – godken-

delser og afslag  
(bilag 1 ikke vedlagt i papirudgave, men fremsendes 
ved siden af fremsendelsen af mødematerialet) 

 
Bemærkninger: VEU-rådet forespurgte de offentlige arbejdsgivere, om 

de ville udpege en repræsentant til FU-mødet den 22. 
maj, hvor udbudsrunden ville blive drøftet. Kristine Wi-
berg Plougsgaard, KL, blev udpeget. 
 
FU havde fået bemyndigelse af VEU-rådet til at udar-
bejde og afgive rådets indstilling til ministeriet, fordi 
rådets næste møde afholdes efter udbudsrunden er af-
sluttet.  
 
FU vurderede, at Efteruddannelsesudvalgenes begrun-
delser for de enkelte indstillinger var præcise og fyl-
destgørende, hvorfor FU besluttede at følge indstillin-
gerne, dog med enkelte bemærkninger. 
 
FUs behandling af indstillingsprocessen fremgår af ved-
lagte referat 
 
Resultatbrevet beskriver proces og resultater. 
 
 

Behandling: Til drøftelse og godkendelse 
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Referat af 
møde i VEU-FU om 

Udbudsrunden på AMU-området 
den 22. maj 2018 kl. 10.00 – 13.00 

 
 
 

Tilstede var Kjeld Møller Pedersen (formand), Rasmus Enemark (DA), Thomas Felland (FH) og Kri-
stine Wiberg Plougsgaard (KL), som deltog ekstraordinært, fordi VEU-rådet på sit møde den 24. april 
2019 gav tilsagn om, at FU i forbindelse med udbudsrunden blev udvidet med en repræsentant fra de 
offentlige arbejdsgivere. 
 
VEU-rådet gav endvidere på sit møde den 24. april 2019 FU bemyndigelse til at udarbejde og afgive 
rådets indstilling til ministeriet, fordi rådets næste møde afholdes efter udbudsrunden er afsluttet.  
 
Ligeledes blev det aftalt, at FU internt aftaler indstillingsprocessen for udbudsrunden. 
 
FU valgte at behandle indstillingsprocessen som følger: 
1. Drøftelse om udbudsrunden og generel behandling af ansøgninger 
2. Behandling af ansøgninger fra 

2.1. private udbydere 
2.2. institutioner, som havde indsendt Business Case 

3. Enkeltstående sager 
 
Ad 1. Drøftelse om udbudsrunden og generel behandling af ansøgninger 
FU vurderede, at efteruddannelsesudvalgene (EUU) på tilfredsstillende vis har løst den omfattende 
opgave med indstilling af ansøgere på baggrund af en afbalanceret vurdering af de enkelte ansøgninger i 
forhold til udbyders kvalifikationer, pædagogiske krav og geografisk dækningsbehov. 
 
EUU har således vurderet ansøgningerne i relation til de 4 vurderingskriterier vedr. kvalitet, forsynings-
sikkerhed, fleksibilitet og samarbejde samt inddraget trepartsaftalens erklæring om lettere adgang til at 
blive udbyder af offentligt støttet og reguleret AMU. FU noterede sig, at VEU-rådets samarbejde med 
ministeriet om, hvordan udbudsrunden skulle tilrettelægges, netop har bidraget til den tilfredsstillende 
løsning. 
 
Det er EUU, som har den konkrete viden om kursusbehov og faglige indsigt i arbejdsområdet for hver 
enkelt FKB. VEU-rådets opgave er at tage stilling til indstillingerne fra EUU.  
 
FU vurderede, at EUUs begrundelser for de enkelte indstillinger er præcise og fyldestgørende.  
 
FU besluttede at følge indstillingerne fra EUU, dog med enkelte bemærkninger, som gennemgås neden-
for under pkt. 3. 
 
Ad 2.1 Behandling af ansøgninger fra private udbydere 
De private udbydere har udvist betydelig interesse for at præsentere deres business case og ansøge om 
udbudsgodkendelse til en eller flere FKB.  
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FU konstaterede, at dette i sig selv er positivt, netop fordi EUU aktivt har skullet tage stilling til nye 
udbydere.  
 
EUU har i varierende omfang indstillet ansøgninger fra de private udbydere til godkendelse. En del 
private udbydere, som er indstillet til afvisning, har været meget specialiserede, og de er blevet foreslået 
at søge samarbejde med godkendte udbydere for at bringe deres erfaring i spil. 
 
FU vurderede, at EUU’s indstillinger vedrørende private udbydere til såvel godkendelse som afvisning 
havde samme høje kvalitet som de øvrige indstillinger nævnt under pkt. 1. 
 
Ad 2.2 Institutioner, som havde indsendt Business Case (BC) 
Udbydere, som havde søgt om godkendelse til at udbyde en FKB, som de ikke tidligere havde udbudt, 
havde mulighed for at udarbejde en BC. Hermed kunne udbyderne præsentere relevante erfaringer, 
ambitioner og fx det forventede antal kursister fordelt på arbejdsmarkedsuddannelser. 
 
FU konstateredes, at mange udbydere havde gjort brug af denne mulighed, men at der tilsyneladende er 
nogen forskel på, hvor omfattende den enkelte BC er, der er indgået som et element i den samlede vur-
dering. 
 
Ad 3. Enkeltstående sager 
I forbindelse med ansøgningsrunden blev følgende ansøgninger behandlet enkeltvis: 
 
FKB EUU Kursus 
2756 Industriens Fællesudvalg  Fremstilling af produkter i plast 
2858 Efteruddannelsesudvalget for svejs-

ning og fyringsteknik  
Svejsning og maritim produktion i 
metal 

2251 Industriens Fællesudvalg Postale produkter og processer 
2206 Bygge, Anlæg og Industri  Tagdækning o.lign. med tagpap, 

membraner og folier 
2615 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri Stilladsmontage 

2203 Metalindustriens Uddannelsesudvalg Udvikling og produktion til digitale 
medier 

2789 Handel, Administration, Kommuni-
kation og Ledelse 

Turist og rejse 

2222 Pædagogiske Område og Social og 
Sundhedsområdet 

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i 
kommunalt regi 

 
2756 Fremstilling af produkter i plast 
Undervisningsministeriet har i mail af 30. april 2019 orienteret VEU-rådets sekretariat om, at i forbin-
delse med EUUs indstilling af AMU-udbydere til den kommende udbudsperiode, har Industriens Fæl-
lesudvalg valgt at komme med en delt indstilling i forhold til Den Jydske Haandværkerskole.  
 
VEU-rådet indstiller følgende: 
”VEU-rådet konstaterer, at Industriens Fællesudvalg har afgivet en delt indstilling i forhold til Den Jyd-
ske Haandværkerskole. Rådet ser sig ikke i stand til på det foreliggende grundlag at afgive en indstil-
ling”. 
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2858 Svejsning og maritim produktion i metal 
Undervisningsministeriet har i mail af 30. april 2019 orienteret VEU-rådets sekretariat om, at i forbin-
delse med EUUs indstilling af AMU-udbydere til den kommende udbudsperiode, har Efteruddannel-
sesudvalget for svejsning og fyringsteknik valgt at komme med en delt indstilling i forhold til EUC Lil-
lebælt.  
 
VEU-rådet indstiller følgende: 
”VEU-rådet konstaterer, at Efteruddannelsesudvalget for svejsning og fyringsteknik har afgivet en delt 
indstilling i forhold til EUC Lillebælt. Rådet ser sig ikke i stand til på det foreliggende grundlag at afgive 
en indstilling”. 
 
2251 Postale produkter og processer 
Industriens Fællesudvalg har anbefalet 0 udbydere af FKB 2251 Postale produkter og processer på 
landsplan. 
 
VEU-rådet indstiller følgende: 
”VEU-rådet konstaterer, at Industriens Fællesudvalg har anbefalet 0 udbydere. VEU-rådet indstiller at 
følge Industriens Fællesudvalgs indstilling”. 
 
2206 Tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier 
Efteruddannelsesudvalget for Bygge, Anlæg og Industri har efter indstillingsfristen revurderet EUC 
Nordvestsjællands ansøgning om udbudsgodkendelse, som gør, at skolens pædagogiske fagfaglige 
kompetence vurderes til at være tilstrækkelig, hvorfor de ønsker at ændre indstillingen til godkendelse til 
udbud.  
 
VEU-rådet indstiller følgende: 
”VEU-rådet er meddelt i mail af 6. maj 2019 fra EUU, at udvalget har revurderet EUC Nordvestsjæl-
lands ansøgning om udbudsgodkendelse, hvilket medfører, at skolens pædagogiske fagfaglige kompe-
tence vurderes som tilstrækkelige, hvorfor EUU ønsker at ændre indstillingen til godkendelse til udbud. 
På denne baggrund indstiller VEU-rådet EUC Nordvestsjællands ansøgning om udbudsgodkendelse til 
godkendelse”. 
 
2615 Stilladsmontage 
VEU-rådet indstiller følgende: 
”VEU-rådet konstaterer, at EUU indstiller EUC Nordvestsjælland til afvisning med den begrundelse, 
at markedet for stilladsmontage er dækket af de to nuværende skoler, men alligevel har udvalget indstil-
let tre skoler til godkendelse. Rådet følger EUUs indstilling af EUC Nordvestsjælland til afvisning, 
fordi rådet vælger at se EUUs inkonsistente indstilling som en fejl uden betydning”. 
 
2203 Udvikling og produktion til digitale medier 
EUU gør i sin indstilling opmærksom på, at FKB'en skal nedlægges, hvorfor EUU ikke ønsker at tage 
stilling til indkomne ansøgninger. 
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VEU-rådet indstiller følgende: 
”VEU-rådet følger EUUs indstilling” 
 
2789 Turist og Rejse 
FU er blevet gjort opmærksom på af UVM, at AOF ikke har adgang til at ansøge om udbudsgodken-
delse, fordi UVM konstaterer, at organisationen ikke er godkendt efter lov om institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse eller kan anses for at være privat AMU-udbyder. 
 
EUU har indstillet AOF til godkendelse. 
 
VEU-rådet indstiller følgende: 
”VEU-rådet indstiller at følge EUUs indstilling, men gør opmærksom på, at AOF umiddelbart ikke 
synes at opfylde betingelserne for at søge, fordi organisationen ikke er godkendt efter lov om institutio-
ner for erhvervsrettet uddannelse eller kan anses for at være privat AMU-udbyder” 
 
2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 
FU er blevet gjort opmærksom på af UVM, at AOF ikke har adgang til at ansøge om udbudsgodken-
delse, fordi UVM konstaterer, at organisationen ikke er godkendt efter lov om institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse eller kan anses for at være privat AMU-udbyder. 
 
EUU har indstillet AOF til afvisning. 
 
VEU-rådet indstiller følgende: 
”VEU-rådet følger EUUs indstilling”. 
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Til ansøgere om AMU-udbudsgodkendelse 
 
Kopi til: 
Rådet for voksen- og efteruddannelse 
Efteruddannelsesudvalgene 
Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier 
Foreningen af Private Udbydere 
 

Resultatbrev i AMU-udbudsrunden 2019 – godkendelser og afslag 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet indkaldte ved brev af 16. januar 
2019 ansøgninger om udbud af AMU, og dette har resulteret i 946 an-
søgninger til 136 forskellige FKB’er. Styrelsen vil gerne takke for alle 
ansøgningerne. 
 
Processen for behandling af ansøgningerne har været, at hver enkelt an-
søgning er blevet vurderet ud fra de på forhånd udmeldte kriterier: 
 
• Kvaliteten af det faglige miljø 
• Forsyningssikkerhed og kapacitet, herunder regional/geografisk 

spredning 
• Fleksibilitet og tilpasningsevne 
• Samarbejde med andre VEU-udbydere om udbud samt samarbejde 

med virksomheder og andre aktører 
 
Processen for behandlingen af ansøgningerne har været, at de først er 
blevet vurderet af efteruddannelsesudvalgene, som har haft mulighed for 
at afgive indstilling til hver enkelt ansøgning. Herefter er ansøgninger 
inkl. udvalgenes indstillinger blevet vurderet af VEU-rådet, som ligeledes 
har haft mulighed for at afgive indstilling til hver enkelt ansøgning. På 
baggrund af ansøgninger og indstillinger har børne- og undervisningsmi-
nisteren truffet afgørelse om, hvilke ansøgninger der hhv. imødekommes 
og afslås.  
 
Godkendelser og afslag 
I vedhæftede bilag 1 fremgår samtlige godkendelser og afslag samt be-
grundelser for afslag. 
 
Ansøgningerne har været meget ulige fordelt. På nogle FKB’er er der 
indkommet et højt antal ansøgninger, der langt overstiger behovet for 
udbud, mens der for andre FKB’er er indkommet et antal ansøgninger, 
som matcher behovet for udbud. Endelig er der for enkelte FKB’er ind-
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kommet et antal ansøgere, der er mindre end det antal, efteruddannelses-
udvalgene på forhånd havde vurderet, at der var behov for. Med mange 
ansøgere til en FKB vil der typisk være hård konkurrence om godkendel-
sen, og afslagene er derfor ofte begrundet i, at der blandt de øvrige ansø-
gere er andre, der vurderes i endnu højere grad at opfylde kriterierne.     
 
Efter ansøgningsfristen udløb, og efter indstilling fra efteruddannelses-
udvalg og VEU-rådet, er det besluttet, at 2 FKB’er nedlægges. Det drejer 
sig om: 
 
• FKB 2251 Postale produkter og processer,  
• FKB 2203 Udvikling og produktion til digitale medier.  

 
Årsagen til nedlæggelserne er, at der de seneste år har været en meget 
begrænset aktivitet, og at der ikke længere vurderes at være et behov for 
de pågældende FKB’er.  
 
Udbudsrettigheder 
Vilkår for anvendelse af en udbudsgodkendelse er regelfastsat i AMU-
loven og bekendtgørelsen1. Regelsættet er udførligt beskrevet i den tilhø-
rende vejledning, som ligger på ministeriets hjemmeside. 
 
En udbudsgodkendelse giver ret til at udbyde alle uddannelser, der er 
tilknyttet den specifikke FKB, jf. § 12 i AMU-bekendtgørelsen. 
 
Udbuddet – og markedsføring – kan ske hvor som helst i Danmark, idet 
udbudsgodkendelsen er landsdækkende, jf. § 16, stk. 1, i AMU-loven. 
 
Udbuddet af uddannelserne kan udliciteres til private virksomheder eller 
udlægges/udlånes til andre AMU-udbydere. Uddannelser med generelle, 
tværgående mål, der er optaget i det såkaldte fælleskatalog, kan desuden 
udliciteres til godkendte sprogcentre samt folkeoplysende foreninger jf. § 
24 stk. 4 og stk. 5 i AMU-bekendtgørelsen. Afvikling af udlagt eller udli-
citeret AMU sker altid under den godkendte udbyders ansvar jf. § 16, stk. 
4, i AMU-loven og § 23-24 i AMU-bekendtgørelsen. 
 
En godkendelse til at udbyde AMU kan derimod ikke, uden godkendelse 
fra styrelsen, overdrages til andre end den, der er godkendt til udbuddet, 
herunder fx til en ny juridisk person, som opstår ved en virksomheds-
omdannelse eller andet. Det vil bero på en konkret vurdering af, hvor-
vidt godkendelsen kan videreføres eller bortfalder. 
 

1 Lov om arbejdsmarkedsuddannelser (nr. 616 af 03/06/2019) og bekendtgørelse om 
arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (nr. 1795 af 27/12/2018) 

 

38

https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser-amu/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-uddannelser


For afholdelse af hver uddannelse får den godkendte institution bevilling 
fra Undervisningsministeriet (se takstkatalog, hvor også adgang til op-
krævning af deltagerbetaling er beskrevet). 
 
 
Udbudspligter  
Udbyderne har udbudspligt for arbejdsmarkedsuddannelse, som de er 
godkendt til at udbyde, jf. § 12, stk. 1, jf. stk. 3, i AMU-bekendtgørelsen.  
 
Udbudsgodkendelserne forpligter udbyderne til i fællesskab at sikre, at 
der udbydes arbejdsmarkedsuddannelser (og også tilhørende delmål) i et 
omfang, så efterspørgslen imødekommes, jf. § 12, stk. 1, i AMU-
bekendtgørelsen.  
 
I situationer, hvor der er flere udbydere af samme FKB, og der opstår 
problemer med utilstrækkeligt udbud af uddannelser, vil hver udbyder 
have et særligt ansvar for udbud i det geografiske område, hvor instituti-
onen er beliggende ved godkendelsestidspunktet. 
 
Pligten indebærer også, at hver udbudsgodkendt institution mindst en 
gang årligt skal undersøge behovet for udbud, jf. § 12 stk. 4, i AMU-
bekendtgørelsen. Det er ikke fastlagt, hvordan undersøgelsen skal foreta-
ges, bortset fra at det skal være på en dokumenterbar måde. 
 
På baggrund af udbudspligten forventes det, at en eventuel efterspørgsel, 
der ikke umiddelbart kan opfyldes, imødekommes inden for en rimelig 
tidsperiode, uanset om der kan samles et hold af ønsket størrelse. Udby-
deren forventes at samarbejde med øvrige udbydere i sådanne situatio-
ner. 
 
Med en udbudsgodkendelse følger desuden pligt til, at afholdelse af ud-
dannelse, markedsføring, indberetninger m.m. sker i overensstemmelse 
med gældende regler, som fremgår af AMU-loven og AMU bekendtgø-
relsen 
 
Såfremt udbyderne ikke overholder regler, der gælder for udbud af 
AMU, kan det medføre, at udbudsgodkendelsen inddrages, jf. 17, stk. 3, 
jf. stk. 2, i AMU-loven, ligesom det kan være et fokuspunkt ved kom-
mende udbudsrunder.  
 
En konsekvens af et utilstrækkeligt udbud kan være, at der godkendes 
supplerende udbydere til den pågældende FKB i løbet af perioden. Dette 
kan ske i forbindelse med den årlige stillingtagen til nye godkendelser 
efter § 16 i AMU-loven.  
 
Hvis ministeriet bliver bekendt med, at der er uopfyldt efterspørgsel i 
form af uhensigtsmæssige aflysninger eller kurser, som ikke udbydes i 

39

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


overensstemmelse med udbudspligten, vil dette kunne indgå i styrelsens 
løbende tilsyn. Desuden vil virksomhedernes tilfredshed med AMU-
udbuddet blive fulgt i evalueringen af trepartsaftalen. 
 
 
Udbudspolitik 
Udbudspligten omfatter også krav om en udbudspolitik. Kravene til ud-
budspolitikken er, som det fremgår af § 12, stk. 4 i AMU-
bekendtgørelsen, at den skal indeholde en beskrivelse af udbydernes 
samarbejde med de øvrige aktører, herunder en udlægningspolitik og en 
udliciteringspolitik.  
 
Udbudspolitikken skal ligge på institutionens hjemmeside og opdateres 
mindst en gang årligt.  
 
Annonceringsplig t m.v. 
Institutionen skal desuden opfylde en annonceringspligt, jf. § 19, stk. 1, 
jf. § 12, stk. 3, i AMU-bekendtgørelsen. Denne pligt indebærer, at institu-
tionen mindst en gang årligt som hovedregel skal annoncere alle de ud-
dannelser, som institutionen er godkendt til at udbyde. Undtaget herfor 
er uddannelser på arkiv. Hvorvidt en uddannelse er på arkiv fremgår af 
uddannelsesadministration.dk. Annonceringen af kurser, som ikke er på 
arkiv, skal ske på efteruddannelse.dk, og også gerne andre steder.  
 
Hvis institutionen har grund til at antage, at andre godkendte udbydere i 
dækningsområdet udbyder uddannelsen, så behovet dækkes, bortfalder 
kravet om annoncering for den pågældende uddannelse.  
 
Hvis annonceringen på den baggrund udelades, skal institutionen dog 
udarbejde og følge en plan for, hvordan kendskabet til eksistensen af 
disse kurser udbredes, og eventuelle henvendelser vedrørende uddannel-
serne skal besvares med henvisning til en institution, der reelt udbyder 
uddannelsen. 
 
Institutionen skal have en hjemmeside, hvor det beskrives, hvilke FKB’er 
den er godkendt til at udbyde uddannelser indenfor, og hvilke arbejds-
markedsuddannelser godkendelsen omfatter, jf. § 19, stk. 3, i AMU-
bekendtgørelsen. 
 
Minimumsaktivitet 
For at sikre, at der altid er grundlag for et højt fagligt niveau på instituti-
onerne, kan der være fastsat en minimumsaktivitet pr. FKB. Institutio-
ner, der har en lavere årlig aktivitet på FKB’en end en eventuel fastsat 
minimumsaktivitet, vil kunne blive frataget udbudsgodkendelsen, jf. § 17, 
stk. 2, i AMU-loven.  
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I opgørelsen af minimumsaktivitet tæller aktivitet på kernemål og tilkob-
lede mål. Undtaget vil være aktivitet på mål fra det obligatoriske fælleska-
talog, da disse tværgående mål ikke giver sikkerhed for et fagligt miljø på 
den pågældende FKB. 
 
I situationer, hvor minimumsaktiviteten ikke nås, vil andre aspekter også 
indgå i vurderingen, fx hvorvidt institutionen har udbud af eud eller på 
anden vis sikrer et fagligt miljø. Endelig kan der være andre hensyn, fx 
perioder med lav efterspørgsel.  
 
Hvilken minimumsaktivitet der evt. er fastsat for hver enkelt FKB, frem-
går af bilag 1.  
 
Studieadministrativt system 
Alle udbydere forpligtes til at anskaffe sig et studieadministrativt system, 
som opfylder definerede myndighedskrav. Dette er uddybet i bilag 2. 
  
Regnskab 
Alle udbydere forpligtes med en udbudsgodkendelse til at aflægge revi-
sorattesteret regnskab for anvendelsen af det ydede tilskud. 
 
Ikrafttrædelse og overgangsperiode 
Nye udbudsgodkendelser vil gælde fra 1. oktober 2019. 
 
Udbydere, der ikke tidligere har været godkendt til udbud af AMU, skal 
oprettes i ministeriets institutionsregister, hvilket er en forudsætning for 
adgang til relevante systemer. Oprettelse i ministeriets institutionsregister 
sker efter indsendelse af oplysninger til institutionsregister@stil.dk om 
udbydernavn, leders navn, adresse, postnr. og by samt telefonnummer, e-
mail, webadresse, CVR-nummer og P-nummer.  
 
Nye udbydere af AMU forventes først at opfylde udbudspligten fra 1. 
januar 2020. 
 
Nugældende udbudsgodkendelser kan anvendes frem til 1. januar 2020, 
dog med det forbehold, at der ikke må annonceres nye kurser efter 1. 
oktober 2019, hvis udbudsgodkendelsen ikke er fornyet.  
 
Hvis en institution, der mister udbudsgodkendelsen, har planlagt afhol-
delse af arbejdsmarkedsuddannelser efter 1. januar 2020, og der er til-
meldt kursister på disse uddannelser, forventes det, at hidtidige og kom-
mende udbydere samarbejder om afholdelsen. Dette kan fx ske med 
udlægningsaftaler/udliciteringsaftaler, således at udbudsrunden ikke fører 
til, at arbejdsmarkedsuddannelser aflyses til gene for kursister og virk-
somheder.   
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Ændringerne i udbudsgodkendelserne er ikke registreret i uddannelses-
administration.dk endnu, men dette vil ske snarest 

Næste udbudsrunde  
Udbudsgodkendelserne vil som udgangspunkt gælde indtil udgangen af 
næste AMU-udbudsrunde, som forventes at finde sted i 2023. 

Der vil dog være mulighed for løbende at søge om AMU-
udbudsgodkendelse, og disse vil kunne imødekommes, såfremt en eksi-
sterende udbyder ikke i tilstrækkelig grad har levet op til sin udbudsfor-
pligtelse, eller hvis der har været ny udvikling i teknologi, ændret regule-
ring eller markant ændrede markedsforhold. Styrelsen vil behandle ind-
komne ansøgninger samlet en gang årligt. 

Spørgsmål vedrørende AMU og udbudsvilkår kan sendes til: 

Matthias Haaber på matthias.haaber@stukuvm.dk,  
Maja Schiøth Dyrby på maja.schioth.dyrby@stukuvm.dk 

Spørgsmål vedrørende oprettelse i institutionsregisteret kan sendes til 
institutionsregister@stil.dk 

Spørgsmål vedrørende studieadministrative systemer kan sendes til 
Steen Larsen på Steen.Larsen@stil.dk 

Spørgsmål til uddannelsesadministration.dk kan sendes til: 
Jesper Christian Pedersen på Jesper.Christian.Pedersen@stukuvm.dk 

Med venlig hilsen 

Lisbeth Bang Thorsen 
Kontorchef 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Kontor for Voksen- og efteruddannelse 

Vedlagte bilag: 

Bilag 1 
Oversigt over udbudsgodkendelser og minimumsaktiviteter 

Bilag 2 
Beskrivelse af krav til studieadministrativt system 
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Bilag 2 

For at udbyde AMU forudsættes et studieadministrativt system. Hidtil har UVM stillet et system til 
rådighed, som udbyderne har kunnet benytte. 

Allerede godkendte udbydere skal i løbet af 2019 skifte system til administration af AMU og Åben 
Uddannelse, da STIL’s centrale EASY-A-system udfases og afløses af studieadministrative systemer 
leveret af markedet. En udbudsgodkendelse forpligter til at anskaffe et studieadministrativt system 
leveret af markedet. 

Fra starten af 2019 har markedsleverede systemer understøttet administration af AMU og Åben 
Uddannelse. Systemerne skal opfylde en række krav, som er formuleret i STIL’s 
systemrevisionsbekendtgørelse, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201695. 
Bekendtgørelsen skal sikre dokumentation for, at de systemer, som institutionerne anvender til 
studieadministration af ungdoms- og voksenuddannelser, opfylder ministeriets krav. Det sker i form af 
en revisionserklæring udarbejdet af en statsautoriseret eller registreret revisor på baggrund af en 
systemrevision hos den enkelte leverandør. Revisionen sker i henhold til gældende 
systemrevisionsbekendtgørelse og gældende grænsefladebeskrivelser for integrationerne med STIL’s 
centrale systemer. Institutioner kan kun anvende et studieadministrativt system til et 
uddannelsesområde, hvis systemet er omfattet af en systemrevisionserklæring uden forbehold for dette 
område. 

Den gældende bekendtgørelse er trådt i kraft 1. januar 2019. Bekendtgørelsen kan ændres hvert år hhv. 
1. januar og 1. juli. Yderligere oplysninger om systemrevisionsprocessen samt generelt om 
markedsgørelsen af de studieadministrative systemer kan findes på stil.dk under hovedområdet 
Administration og infrastruktur. 

Spørgsmål om studieadministrative systemer kan rettes til  

Chefkonsulent Steen Larsen, 25 23 42 49, Steen.Larsen@stil.dk  
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Møde den 18. september 2019 

 
Punkt 6: Forberedelse af det fælles møde for REP- ogVEU-rådet 

 
    

Materiale:  Intet 
  

Bemærkninger: Fællesmødet afholdes mandag den 30. september 2019 
kl 13 – 16 i store mødesal hos FH, Islands Brygge 32D, 
2300 København S 

REP- og VEU-rådets forretningsudvalg har sammensat 
følgende dagsorden: 

Program for fællesmødet 
A. 1. Uddannelsessamspil mellem AMU-
/erhvervsuddannelser og akademiuddannelser 
- Oplæg ved Birgitte Riise Bjærge (BRB), erhvervsdi-
rektør på Erhvervsakademi Dania, der har stor erfaring 
med samspil mellem erhvervsakademiet og områdets 
erhvervsskoler.  
 
A. 2. Hvilke barrierer er der for at kursister/elever 
fra erhvervsuddannelser og AMU deltager i videre-
gående voksenuddannelser, og hvordan skaber man 
de fornødne incitamenter til samarbejde og koordi-
nering mellem institutionerne på de forskellige ud-
dannelsesniveauer?”.  
- Oplæg ved Stina Vrang Elias (SVE), direktør for tæn-
ketanken DEA og formand for REU 
 
B.1. Foreløbige resultater af og konkrete eksempler 
på en RAR-model med koordinering af beskæftigel-
ses- og uddannelsesområdet med opkvalificerings-
indsatser for ledige og afdækning af virksomheders 
kvalifikationsbehov. 
- Oplæg ved Anja Poulsen, Arbejdsmarkedschef og chef 
for VEU aktiviteter, Arbejdsmarkedskontor Syd 

C. Vejledning og e-Vejledning – oplæg med drøftelse 
om, hvorvidt nuværende Vejledning er forberedt til 
at vejlede om valget mellem AMU og akademiud-
dannelser og Vejledningens effekt for efterspørgslen.  
- Oplæg ved Stine Sønberg Madsen, Kontorchef fra Sty-
relsen for It og Læring, Børne- og Undervisningsmini-
steriet. 
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Drøftelsen har følgende underpunkter: 
- Forbedrer Vejledningen overskueligheden over ind-
gange til VEU (uanset uddannelsesniveau) for den en-
kelte kursist og virksomhederne? 
- Hvordan virker e-Vejledningen, foreløbige erfaringer 
og resultater.  
- Har e-Vejledningen betydning for vejledningens kvali-
tet? 
- Hvordan foregår samspillet mellem e-vejledningen og 
de enkelte uddannelsesinstitutioners egen vejledning? Er 
der åbenhed om, hvilke vejledningsmuligheder der fin-
des, uanset hvor man henvender sig? 
 
D. Status på etablering af den nationale platform og 
portal med en indgang for al offentlig voksen- og 
efteruddannelse 
- Oplæg ved Mette Holm Simonsen Kontorchef fra Sty-
relsen for It og Læring, Børne- og Undervisningsmini-
steriet 
 
 

Behandling: Til orientering, drøftelse og beslutning. 
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Møde den 18. september 2019 

 
Punkt 7: VEU-rådets møder for 2020 planlægges 

 
 
    

Materiale:  • Forslag til mødekalender 2020 
 

 
  

Bemærkninger: Ingen 
 
 
 

Behandling: Til drøftelse og beslutning 
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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 29-04-19 X 9
21 Onsdag 10-06-19 X
26 Onsdag 24.06.20 X 8
36 Onsdag 02-09-20 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 6

Kl 10.00 - 
11.30 

kl 14.00 - 
16.00

VEU Råds- og forretningsudvalgsmøder i 2020
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Møde den 18. september 2019 

 
Punkt 8: Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- 

 og efteruddannelsesområde i 1 halvår 2019 
 
    

Materiale:  • Forbrugsrapport 2. kvartal 2019 
 
  

Bemærkninger: Notatet opgør aktiviteten og forbruget på almen og er-
hvervsrettet voksen- og efteruddannelse for 1. halvår 
2019. 
 
I 1. halvår af 2019 er den ordinære aktivitet på AMU 
målt i årselever steget med 6 pct. i forhold til aktiviteten 
i 1. halvår 2018.  
 
Forbruget på AMU er i 1. halvår 2019 steget med 1 pct. 
i forhold til 1. halvår 2018. Stigningen skyldes især en 
stigning indenfor 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. halvår 2018.  
 
Forbrug af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og 
logi) udgør i 1. halvår 2019 424,1 mio. kr., hvilket sva-
rer til en stigning på 28 pct. ift. 1. halvår 2018.  
 
På det almene område er aktiviteten på FVU inklusiv 
rekvireret aktivitet steget med 13 pct. i 1. halvår 2019 
sammenlignet med samme periode sidste år.  
 
I 1. halvår 2019 blev der foretaget 24.411 screeninger på 
FVU, hvilket er en stigning på 4 pct. i forhold til 1. 
halvår 2018.   
 
Aktiviteten på avu (ekskl. rekvireret aktivitet) er faldet 
med 5 pct., mens aktiviteten på OBU er faldet med 2 
pct. sammenlignet med samme periode sidste år.  
 
 

Behandling: Til orientering og drøftelse. 
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Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og 
efteruddannelsesområde for 1. halvår 2019  

August 2019 
 

Resume 
Notatet opgør aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse for 1. halvår 2019. 
 
I 1. halvår af 2019 er den ordinære aktivitet på Arbejdsmarkedsuddannelserne 
(AMU) målt i årselever steget med 6 pct. i forhold til aktiviteten i 1. halvår 2018.  
 
Forbruget på AMU er i 1. halvår 2019 steget med 1 pct. i forhold til 1. halvår 
2018. Denne stigning skyldes især en stigning indenfor 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. halvår 2018. 
Der er tale om et generelt fald, hvor aktiviteten for både 6 ugers jobrettet 
uddannelse og øvrig rekvireret aktivitet er faldet med 3 pct. svarende til et fald 
på samlet set 35 årselever. Den samlede AMU aktivitet for både beskæftigede og 
ledige steg med 3 pct. i forhold til 1. halvår 2018 svarende til 92 årselever. 
 
Forbrug af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og logi) udgør i 1. halvår 
2019 424,1 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 28 pct. ift. 1. halvår 2018. 
Administrationen af VEU-godtgørelsen er pr. 1. januar 2019 flyttet fra 
Undervisningsministeriet 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 13 pct. i 1. halvår 2019 sammenlignet med samme periode sidste år. Ser vi 
bort fra rekvireret aktivitet, er FVU-aktiviteten steget med 15 pct. Den samlede 
aktivitetsstigning på FVU skyldes især en stor aktivitetsstigning på FVU – Start. 
Her er aktiviteten (ekskl. rekvireret aktivitet) steget med 48 pct. i 1. halvår 2019 
sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiviteten på FVU (ekskl. 
rekvireret aktivitet) udgør i alt ca. 52 pct. af den budgetterede aktivitet på FL19.  
 
I 1. halvår 2019 blev der foretaget 24.411 screeninger på FVU, hvilket er en 
stigning på 4 pct. i forhold til 1. halvår 2018.   
 
Aktiviteten på avu (ekskl. rekvireret aktivitet) er faldet med 5 pct., mens 
aktiviteten på OBU er faldet med 2 pct. sammenlignet med samme periode 
sidste år. Virksomhedsrettet OBU udgør ca. 14 pct. af den samlede aktivitet på 
ordblindeområdet i 1. halvår 2019. OBU- og avu-aktiviteten i 1. halvår 2019 
udgør hhv. 62 pct. og 61 pct. af den budgetterede aktivitet på FL19.  
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Aktivitet på erhvervsrettet VEU 
Den samlede ordinære aktivitet på AMU – dvs. aktivitet inden for de fælles 
kompetencebeskrivelser (FKB) – udgør i 1. halvår 2019 2.703 årselever. Samlet set 
er der budgetteret med en aktivitet inden for FKB på 5.477 årselever i 2019, 
hvormed aktiviteten i 1. halvår 2019 udgør 49 pct. af det budgetterede på FL19. 
Dette svarer til en stigning på 6 pct. i forhold til den samlede ordinære aktivitet i 
samme periode af 2019, jf. tabel 1. 
 

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

  
Aktivitet 
1. halvår 

2019 

Budgetteret 
aktivitet FL 

2019 

Andel af 
budgetteret 
aktivitet på 

FL 2019 

Aktivitetsændri
ng ift. 1. halvår 

2018, i pct. 

IT-fag 36 88 41% 0% 
Sprogfag 0 0 0% - 
Almene fag 14 22 63% 34% 
"Organisatoriske" fag 200 427 47% 0% 
Teknisk-faglige og merkantile fag 2.114 4.202 50% 7% 
Individuel kompetenceafklaring 10 16 61% 17% 
AMU SOSU og pæd. 321 706 46% -1% 
Læse- skrive og regnekurser uden 
deltagerbetaling 8 16 49% 2% 

I alt (inden for FKB) 2.703 5.477 49% 6% 

 
Den samlede aktivitet på AMU for både beskæftigede og ledige (dvs. inkl. 
rekvireret aktivitet) udgør 3.920 årselever i 1. halvår 2019, hvilket svarer til en 
stigning på 3 pct. sammenlignet med samme periode af 2018, jf. tabel 2. Det er 
primært stigningen på 6 pct. inden for den ordinære aktivitet, der er årsagen til den 
samlede fremgang.  
 
Udover den ordinære aktivitet, der udgør 2.703 årselever i 1. halvår 2019, består 
den samlede aktivitet på AMU af 513 årselever på 6 ugers selvvalgt uddannelse, 
114 årselever for personer med videregående uddannelse samt 591 årselever 
vedrørende øvrig rekvireret uddannelse.  
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Tabel 2: Aktivitet i årselever på AMU i alt  inkl. rekvireret aktivitet 

  Aktivitet Ændring i pct. 

  1. halvår 2019 
1. halvår 2019 i 

forhold til 1. 
halvår 2018 

I alt AMU 3.920 3% 

Heraf ordinær aktivitet 2.703 6% 
Heraf 6 ugers selvvalgt 
uddannelse 513 -3% 

Heraf personer med en 
videregående uddannelse 114 1% 

Heraf øvrig rekvireret aktivitet 591 -3% 

Anm.: ’Heraf personer med en videregående uddannelse’ dækker over personer med en videregående 
uddannelse, hvor der er opkrævet fuld deltagerbetaling.  
 
Forbrug af undervisningstaxameter på erhvervsrettet VEU 
Inden for FKB er forbruget steget med 1 pct. sammenlignet med forbruget i 1. 
halvår 2018, og forbrugsprocenten er på 52 pct. af det budgetterede på FL19, jf. 
tabel 3. Denne stigning skyldes især en stigning indenfor teknisk-faglige og 
merkantile fag, som udgør den markant største andel af forbrug inden for FKB.  
 

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

  Forbrug 1. 
halvår 2019 

Budgetteret 
forbrug FL 

2019 

Andel af 
budgetteret 
forbrug på 

FL 2019 

Forbrugsændri
ng ift. 1. halvår 

2018 

IT-fag 1,5 8,2 18% -3% 
Sprogfag 0,0 0,0 - - 
Almene fag 0,4 2,0 22% 14% 
"Organisatoriske" fag 7,1 39,6 18% -4% 
Teknisk-faglige og merkantile fag 228,5 390,0 59% 2% 
Individuel kompetenceafklaring 0,8 1,5 52% 9% 
AMU SOSU og pæd. 25,1 65,5 38% -6% 
Læse- skrive og regnekurser uden 
deltagerbetaling 0,6 1,5 41% -2% 

I alt (inden for FKB) 264,0 508,3 52% 1% 

 Anm.: Forbrugsændringen er beregnet som forholdet mellem forbrug i 1. halvår 2019 og forbrug 1. 
halvår 2018. Der ses udelukkende på forbrug finansieret af Undervisningsministeriet. 
 
De to institutioner IBC International Business College og Aarhus Business 
College har ikke indberettet aktivitet eller forbrug på AMU i 2. kvartal 2019 
grundet tekniske problemer med nye studieadministrative systemer. Der er for 
disse to institutioner i stedet taget udgangspunkt i aktivitet og forbrug for 2. 
kvartal 2018.  
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Forbrug af VEU-godtgørelse 
Administrationen af VEU-godtgørelse, befordring og kost og logi er pr. 1. januar 
2019 flyttet fra Undervisningsministeriet 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. 
 
Forbruget af VEU-godtgørelse, befordringstilskud samt kost & logi er steget med 
28 pct. i forhold til 1. halvår sidste år, jf. tabel 4. Forbruget af godtgørelse alene er 
steget med 33 pct. i 1. halvår 2019 sammenlignet med samme periode sidste år, 
mens forbruget af befordringstilskud er steget med 20 pct.  
 
Tilskud til kost & logi er i modsætning til godtgørelse og befordring faldet med 47 
pct. sammenlignet med 1. halvår 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 UVM, skal 
data for forbruget tolkes med væsentlige forbehold. 
 

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

  Forbrug 1. halvår 2019 Forbrugsændring ift. 1. halvår 
2018 

Godtgørelse 391,8 33% 
Befordring 21,4 20% 
Kost & logi 10,8 -47% 
I alt 424,1 28% 
 
Trækprocenten på VEU-godtgørelsen er i 1. halvår 2019 89 pct., jf. figur 1. 
Trækprocenten er et estimat for, hvor stor en andel af den aktivitet der er 
berettiget til VEU-godtgørelse, der rent faktisk bliver udbetalt godtgørelse til. 
Trækprocenten for 1. halvår 2019 er steget markant med 27 procentpoint ift. 
2018, hvilket formentlig kan tilskrives automatiseringen af ansøgningsprocessen af 
VEU-godtgørelse. 
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Særligt hvad angår beregningen af trækprocenten bør der tages væsentlige 
forbehold for forskelle i datakilder før og efter 1. januar 2019. 
 

 
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. halvår 
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. halvår 2019 samt stigningen i VEU-trækprocenten estimeres 
forbruget for hele 2019 til at stige markant til 818 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. halvår 2019 samt forventet 
forbrug i 2. halvår 2019, hvilket er beregnet på baggrund af den foreløbige aktivitet og den foreløbige 
VEU-trækprocent.  
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Antal FVU-screeninger 
Tabel 5 viser alle FVU-screeninger indberettet til Undervisningsministeriet i 1. 
halvår af 2016-2019. I 1. halvår af 2019 gennemførte institutionerne i alt 24.411 
screeninger i forbindelse med FVU, hvilket svarer til en stigning på 4 pct. i 
forhold til samme periode i 2018.   
 
Tabel 5: Antal FVU-screeninger  

  1. halvår 
2016 

1. halvår 
2017 

1. halvår 
2018 

1. halvår 
2019 

Aktivitetsændring 
ift. samme 

periode sidste år 
I alt 20.397 27.114 23.379 24.411 1.035 (4%) 

 
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.  
 
Efter aftale med VEU-rådet afrapporteres antallet af FVU-fællesscreeninger først 
fra og med 3. kvartal 2019, da data for de første kvartaler af 2019 forventeligt er 
meget usikre og med begrænset aktivitet. 
 
Aktivitet på FVU  
I tabel 6-9 ses aktiviteten på FVU i 1. halvår 2019 sammenlignet med aktiviteten 
samme periode sidste år. 
 
For FVU ligger aktiviteten inklusiv rekvireret aktivitet i 1. halvår 2019 på 2.338 
årselever. Det svarer til en stigning på 13 pct. sammenlignet med samme periode 
sidste år. Den samlede stigning skyldes især stigningen i aktiviteten på FVU – 
Start. Her er aktiviteten (inkl. rekvireret aktivitet) steget med 46 pct. i 1. halvår 
2019 sammenlignet med samme periode sidste år. Stigningen må tilskrives, at der 
er tale om et relativt nyt fag. Faget blev først et permanent undervisningstilbud 1. 
januar 2017.  
 
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. halvår 2019 udgør aktiviteten på FVU-engelsk 5 
årselever, mens den på FVU-digital udgør 16 årselever.  
 
I 1. halvår 2019 er årseleverne derudover fordelt med 1.992 årselever på FVU 
læsning (hvoraf 301 er årselever på FVU – Start) og 325 årselever på FVU – 
matematik.  
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Tabel 6: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU 

  1. halvår 2018 1. halvår 2019 Aktivitetsændring 
ift. sidste år  

FVU – læsning 1.705 1.992 287 (17%) 
- heraf FVU - Start 206 301 95 (46%) 
FVU – matematik 365 325 -40 (-11%) 
FVU – engelsk - 5 - 
FVU – digital - 16 - 
I alt FVU 2.069 2.338 268 (13%) 
 
I 1. halvår 2019 står driftsoverenskomstparterne for 69 pct. af den samlede 
aktivitet på FVU inkl. rekvireret aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne står 
sprogcentre og folkeoplysningsforbund for størstedelen af aktiviteten, jf. tabel 7. 
Både på VUC’er og på institutioner med driftsoverenskomster er antallet af 
årselever på FVU steget sammenlignet med samme periode sidste år. På 
institutioner med driftsoverenskomst er antallet af årselever steget med 19 pct. På 
VUC’er er antallet af årselever steget med 2 pct.  
 
Tabel 7: Driftsoverenskomstparter inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – 
FVU 

  1. halvår 2018 1. halvår 2019 Ændring 
ift. sidste år  

VUC 718 731 12 (2%) 
Driftsoverenskomstparter 1.351 1.607 256 (19%) 
- heraf Sprogcentre 594 794 200 (34%) 
- heraf folkeoplysning 557 586 29 (5%) 
- heraf erhvervsskoler 150 182 31 (21%) 
- heraf kommunale institutioner 13 13 0 (1%) 
- heraf daghøjskoler 37 33 -5 (-13%) 
- heraf øvrige private1) 0 0 - 
I alt 2.069 2.338 268 (13%) 

Note: 1) I kategorien indgår kun én institution i form af Hovedstadens Ordblindeskole 
 
Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgør 2.102 årselever i 1. halvår 
2019. I forhold til sidste år svarer det til en stigning på 15 pct., jf. tabel 8.  Også her 
skyldes aktivitetsstigningen især en kraftig aktivitetsstigning på FVU – Start og 
FVU læsning, som sammenlignet med 1. halvår 2018 er steget med hhv. 48 og 20 
pct. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) i 1. halvår 2019 udgør ca. 52 
pct. af den budgetterede aktivitet på FL19. 
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Tabel 8: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU 

  1. halvår 2018 1. halvår 2019 Aktivitetsændring 
ift. sidste år  

FVU – læsning 1.540 1.845 305 (20%) 
- heraf FVU - Start 198 293 95 (48%) 
FVU – matematik 281 257 -24 (-9%) 
I alt FVU 1.821 2.102 281 (15%) 
 
70 pct. af den samlede FVU-aktivitet (ekskl. rekvireret aktivitet) er  i 1. halvår 
2019 afviklet af institutioner med driftsoverenskomst. Sprogcentre og 
folkeoplysningsforbund står for størstedelen af driftsoverenskomstparternes 
aktivitet. På institutioner med driftsoverenskomster er aktiviteten steget med 23 
pct. i forhold til samme periode i 2018. På VUC’er er aktiviteten steget med 1 pct.  
 
Tabel 9: Driftsoverenskomstparter, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – 
FVU 

  1. halvår 2018 1. halvår 2019 Ændring ift. 
sidste år  

VUC 624 631 7 (1%) 
Driftsoverenskomstparter 1.198 1.471 274 (23%) 
- heraf Sprogcentre 575 776 201 (35%) 
- heraf folkeoplysning 455 498 43 (9%) 
- heraf erhvervsskoler 142 173 31 (22%) 
- heraf kommunale institutioner 8 8 0 (-1%) 
- heraf daghøjskoler 18 16 -2 (-9%) 
- heraf øvrige private1) 0 0 - 
I alt 1.821 2.102 281 (15%) 

Note: 1) I kategorien indgår kun én institution i form af Hovedstadens Ordblindeskole 

 
Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne  
I tabel 10-11 ses aktiviteten opgjort i antal årselever på ordblindeområdet i 1. 
halvår 2019 sammenlignet med samme periode sidste år.  
 
Den samlede aktivitet ligger i 1. halvår 2019 på 261 årselever. Sammenlignet med 
samme periode sidste år svarer det til et fald i aktiviteten på 2 pct. jf. tabel 10. 
Virksomhedsrettet OBU udgør 35 årselever svarende til ca. 14 pct. af den samlede 
aktivitet på ordblindeområdet. Aktiviteten på OBU i alt i 1. halvår 2019 udgør ca. 
62 pct. af den budgetterede aktivitet på FL19.   
 
Tabel 10: Aktivitet i årselever – Ordblindeundervisning for voksne 

  1. halvår 2018 1. halvår 2019 Aktivitetsændring ift. 
sidste år  

OBU i alt 267 261 -6 (-2%) 

-heraf virksomhedsrettet OBU 24 35 11 (47%) 
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På ordblindeområdet står driftsoverenskomstparterne for 48 pct. af den samlede 
aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne står folkeoplysningsforbundene for 
størstedelen af aktiviteten. Både VUC’er og driftsoverenskomstparter har oplevet 
et fald i aktiviteten sammenlignet med samme periode sidste år. På institutioner 
med driftsoverenskomst er aktiviteten faldet med 2 pct., mens den er faldet med 3 
pct. på VUC’er, jf. tabel 11.  
 
Tabel 11: Driftsoverenskomstparter på Ordblindeundervisning for voksne, 
i årselever 

  1. halvår 2018 1. halvår 2019 Ændring ift. 
sidste år  

VUC 139 135 -4 (-3%) 
Driftsoverenskomstparter 128 126 -3 (-2%) 
- heraf sprogcentre 7 9 3 (37%) 
- heraf folkeoplysning 102 99 -3 (-3%) 
- heraf erhvervsskoler 7 9 2 (24%) 
- heraf kommunale institutioner 5 5 0 (-7%) 
- heraf daghøjskoler 2 1 -2 (-72%) 
- heraf øvrige private1) 5 3 -2 (-45%) 
I alt 267 261 -6 (-2%) 

Note: 1) I kategorien indgår kun én institution i form af Hovedstadens Ordblindeskole 
 
Aktivitet på almen voksenuddannelse  
På almen voksenuddannelse (avu) udgør den samlede aktivitet ekskl. rekvireret 
aktivitet i 1. halvår 2019 4.969 årselever, jf. tabel 12. Det svarer til et fald i 
aktiviteten på 5 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiviteten på 
avu-området (ekskl. rekvireret aktivitet) i 1. halvår 2019 udgør ca. 61 pct. af den 
budgetterede aktivitet på FL19.  
 
Tabel 12: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – Almen 
voksenuddannelse (avu) 

  1. halvår 2018 1. halvår 2019 Aktivitetsændring ift. sidste år  

I alt 5.224 4.969 -255 (-5%) 

 
Aktiviteten på avu inkl. rekvireret aktivitet udgør i 1. halvår 2019 5.052 årselever, 
jf. tabel 13. Det svarer til et fald i aktiviteten på 5 pct. sammenlignet med samme 
periode sidste år. 
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Tabel 13: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – Almen 
voksenuddannelse (avu) 

  1. halvår 2018 1. halvår 2019 Aktivitetsændring ift. sidste år 

I alt 5.335 5.052 -283 (-5%) 

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

  Antal årselever på 
kernefag 

Antal årselever 
på tilbudfag 

Kernefag 
andel af 

avu-
aktivitet 

(%) 

Tilbudsfag 
andel af 

avu-
aktivitet 

1. halvår 2018 5.092 132 97,5% 2,5% 

1. halvår 2019 4.850 119 97,6% 2,4% 

 
 
 
 
 

58



 
Møde den 18. september 2019 

 
Punkt 9: Status for VisKvalitet 

 
 

 
    

Materiale:  • Status for Viskvalitet.dk til VEU-rådet 2019   
• Evalueringsresultater 

 
 

Bemærkninger: Status for Viskvalitet.dk indeholder en oversigt over 
udviklingen i de samlede evalueringsresultater de sene-
ste to år. Evalueringsresultaterne i notatet er fordelt efter 
de 10 højeste og lavest vurdererede AMU-udbydere 
målt på kursusudbytte.  
 
Det vedlagte bilag viser resultater for alle AMU-
udbydere på de tre kvalitetsdimensioner, der måles på i 
Viskvalitet.dk´s spørgeskema til AMUs kursusdeltagere: 
 
Kursusudbytte, lærerens præstation og undervisningens 
form og indhold, sorteret efter evalueringsresultat for 
kursusudbytte. 
 
Notatet indeholder desuden en status for evalueringsre-
sultaternes anvendelse i tilsynet, og orientering om æn-
dring af systemets diskretionsgrænse så flere resultater 
kan vises offentligt.  
 
Endelig orienteres om teknisk status for Viskvalitet.dk 
og Viseffekt, herunder vedrørende udviklingsopgaver.    
 
 
 

Behandling: Til orientering og drøftelse. 
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Status for Viskvalitet.dk til VEU-rådet 2019 

VEU-Rådet får årlige orienteringer om status for evalueringsresultater og 
arbejdet med Viskvalitet.dk. VEU-rådet fik den seneste, samlede forelæggel-
se af status for evalueringerne i sommeren 2018. 
 
Til orientering vises i det følgende en oversigt over udviklingen i evalue-
ringsresultater fra de seneste to år, og anvendelsen af Viskvalitet.dk i styrel-
sens tilsyn gennemgås kort. 
 
Herudover gives der en status for udvikling og drift af styrelsens redskaber 
på området.  
 
Oversigt over de overordnede evalueringsresultater og deres udvik-
ling opgjort for hver AMU-udbyder. 
I Viskvalitet.dk får alle kursusdeltagere på AMU mulighed for at evaluere 
den arbejdsmarkedsuddannelse, de har gennemført, ved at svare på et spør-
geskema, hvor en del af spørgsmålene er fælles for alle uddannelser.  
 
Der er som bilag vedlagt en samlet, detaljeret oversigt over udviklingen i de 
enkelte AMU-udbyderes evalueringsresultater opgjort kvartalsvis de seneste 
to år, fra 2. kvartal 2017 til og med 1. kvartal 2019 sorteret efter AMU-
udbydere og kursusudbytte, som er den af de tre kvalitetsdimensioner1, der 
er gennemgående i styrelsens risikobaserede kvalitetstilsyn. Tabellen neden-
for viser et udsnit med de ti højest og de ti lavest vurderede AMU-udbydere 
de pågældende perioder. 
 
Det generelle tilfredshedsbillede er generelt pænt i 2017-19. Landsgennem-
snittet er 7,7 på en skala fra 0 til 10, og niveauet har været stabilt i perioden.  

1 I spørgeskemaerne er de spørgsmål, som alle deltagere får, inddelt i tre grupper, kaldet 
kvalitetsdimensioner: Kursusudbytte, lærerens præstation og undervisningens form og 
indhold, med henblik på at opnå en mere målrettet dialog om resultaterne, herunder mel-
lem AMU-udbyderne og styrelsen i tilsynet. 
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Den dårligste vurdering ligger på 6,8, hvilket ikke langt fra landsgennemsnit-
tet, mens de bedste vurderinger er på over 9 og pænt over landsgennemsnit-
tet.  
 
Tabellerne viser, at der løbende sker forskydninger i deltagernes vurderinger 
af AMU-udbyderne. Det er ikke de samme AMU-udbydere, der år for år 
ligger i top eller bund målt ud fra evalueringsresultaterne. Tabellen viser dog 
også, at enkelte AMU-udbydere kan have en periode, med lave vurderinger. 
Det betyder typisk, at de også bliver udtaget i tilsynet 
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De ti AMU-udbydere med højest vurderede kursusbytte: 
2. - 4. kvartal 2017 

 
2018 

 
1. kvartal 2019 

AMU-udbyder 
Kursus-
udbytte 

 
AMU-udbyder 

Kursus-
udbytte 

 
AMU-udbyder 

Kursus-
udbytte   

Handelsfagskolen  9,5  Handelsfagskolen 9,1  Social- og Sundheds-
skolen i Esbjerg 

9,2   

Social- og Sundheds-
skolen Skive-Thisted-
Viborg  

8,7  SOSU Nord 8,7  SOSU Østjylland 9,1   

Professionshøjskolen 
University College 
Syddanmark  

8,7  Viden Djurs 8,7  Viden Djurs 8,8   

Viden Djurs  8,7  Social- og Sundhedsskolen 
Fyn 

8,7  Professionshøjskolen 
UC Syddanmark 

8,7   

Social- og Sundheds-
skolen i Esbjerg  

8,6  Professionshøjskolen UC 
Syddanmark 

8,6  Social- og Sundheds-
skolen Fyn 

8,7   

Social- og Sundheds-
skolen, Fredericia-
Vejle-Horsens  

8,6  Social- og Sundhedsskolen 
Syd 

8,6  Erhvervsskolerne 
Aars 

8,4   

SOSU Nord  8,6  Social- og Sundhedsskolen 
i Esbjerg 

8,4  Social- og Sundheds-
skolen Syd 

8,4   

SOSU Nykøbing F.  8,5  AMU Hoverdal 8,3  Pharmakon 8,3   

Social- og Sundheds-
skolen Syd  

8,5  Roskilde Handelsskole 8,3  Den jydske haandvær-
kerskole 

8,3   

Social- og Sundheds-
skolen Fyn  

8,5  SOSU C Social- og Sund-
hedsuddannelsesCentret 

8,3  SOSU Nord 8,3   

Landsgennemsnit 7,7  Landsgennemsnit 7,7  Landsgennemsnit 7,7   

 
De ti AMU-udbydere med lavest vurderede kursusbytte: 

Uddannelsescenter 
Holstebro  

7,2  Nordjyllands Landbrugs-
skole 

7,4  Erhvervsskolen Nord-
sjælland 

7,3   

Dalum Landbrugssko-
le  

7,2  Uddannelsescenter Hol-
stebro 

7,2  DEKRA AMU Cen-
ter Sjælland A/S 

7,3   

Erhvervsskolen Nord-
sjælland  

7,2  Campus Bornholm 7,2  EUC Nordvest 7,3   

Pharmakon  7,1  Erhvervsskolen Nordsjæl-
land 

7,2  Dalum Landbrugssko-
le 

7,3   

EUC Nordvest  7,1  IBC International Business 
College 

7,2  Herningsholm Er-
hvervsskole 

7,3   

DEKRA AMU Center 
Sjælland A/S  

7,1  Dalum Landbrugsskole 7,1  Campus Bornholm 7,1   

Bornholms Sundheds- 
og Sygeplejeskole  

6,9  Kjærgårds Landbrugsskole 7,1  Uddannelsescenter 
Holstebro 

7,1   

Kjærgårds Landbrugs-
skole  

6,9  AMU Juul 7,1  AMU Juul 7   

EUC Nordvestsjæl-
land  

6,9  Skive College 7  Nordjyllands Land-
brugsskole 

6,9   

Campus Bornholm  6,8  EUC Nordvest 7  Uddannelsescenter 
Ringkøbing - Skjern 

6,9   
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Viskvalitet.dk i tilsynet 
Evalueringsresultater fra Viskvalitet.dk, der viser deltagerens vurderinger af 
AMU-udbyderens uddannelsesindsats, indgår som et fast punkt i styrelsens 
risikobaserede kvalitetstilsyn.  
 
Styrelsen foretager årlige screeninger af evalueringsresultaterne, og udtager 
på den baggrund de AMU-udbydere, der er blandt de 10 % lavest vurderede 
på kursusudbytte samt mindst en af de øvrige kvalitetsdimensioner: Lære-
rens præstation eller undervisningens form og indhold til tilsyn. Formålet er, 
at forbedre kvaliteten særligt hos de AMU-udbydere, hvor kursusudbyttet 
vurderes at være lavest.  
 
I 2018 viste opfølgningen på tilsynet fra 2017, at alle fem udvalgte AMU-
udbydere havde fået en bedre vurdering af deltagerne, hvormed de ikke 
længere lå blandt de 10 % lavest vurderede.  
   
Evalueringsresultaterne er også blevet sammenlignet på uddannelsesniveau 
på tværs af udbydere. Det er sket ved at opgøre, hvordan de deltagere, der 
hen over et år har taget en bestemt arbejdsmarkedsuddannelse hos en 
AMU-udbyder har vurderet uddannelsen, og så sammenligne resultatet med 
vurderingerne af den samme uddannelse hos de andre AMU-udbydere, der 
har haft aktivitet på den.  
 
Undersøgelsen viste der var forskellige vurderinger fra AMU-udbyder til 
AMU-udbyder, men den viste også, at der var en del uddannelser, der fik en 
lav vurdering, men som samtidig var blevet gennemført hos AMU-
udbydere, der som AMU-udbyder under eet havde et gennemsnitligt eller 
pænt, samlet evalueringsresultat.  
 
Styrelsen har derfor som forsøg i tilsynet for 2019 besluttet at inddrage del-
tagernes vurdering af de enkelte uddannelser hos hver AMU-udbyder i vur-
deringen af, hvilke AMU-udbydere, der skal udtages til tilsyn, og styrelsen er 
på den baggrund i dialog med 12 AMU-udbydere om opfølgning på konkre-
te resultater og deres igangværende kvalitetsarbejde. 
 
Svarprocenter  
På baggrund af problemer med at opgøre skolernes svarprocenter ved 
sammenligning mellem aktivitetsdata og besvarelser i Viskvalitet.dk, blev 
der i sommeren 2018 udviklet en ny funktionalitet i Viskvalitet.dk til opgø-
relse af svarprocenterne. Der er udsendt information om dette og en guide 
til AMU-udbyderne om anvendelse af funktionen. 
 
I forbindelse med en undersøgelse af svarprocenter i 2018 blev styrelsen 
opmærksom på at nogle skoler slettede mange tomme evalueringsskemaer, 
hvilket kan påvirke den enkelte AMU-udbyders svarprocent. Tomme evalu-
eringsskemaer kan både være et tegn på, at deltagere har fravalgt at svare, 
eller at de ikke har fået udleveret spørgeskemaet. Disse skemaer må ikke 
slettes, da det ellers vil være svært at udrede årsagerne til at spørgeskemaer 
står tomme, og løse eventuelle problemer. 
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En efterfølgende undersøgelse hos udvalgte AMU-udbydere viste en uens 
praksis omkring sletning af tomme skemaer.   
 
I samarbejde med STIL har styrelsen derfor udarbejdet og udsendt en vej-
ledning til alle AMU-udbydere om korrekt håndtering af tomme evalue-
ringsskemaer. 
 
Styrelsen har desuden foretaget en generel undersøgelse af AMU-
udbydernes svarprocenter for hele 2018. Undersøgelsen viste, at 72 % af 
AMU-udbyderne har svarprocenter under 80. Det var dog kun 13 %, der lå 
under 50 %, og den gennemsnitlige svarprocent var på 68 %. 
 
Styrelsen har derfor udsendt en påmindelse til alle AMU-udbydere om at 
sikre, at alle deltagere får mulighed for at evaluere med Viskvalitet.dk, og at 
styrelsens målsætning fortsat er en svarprocent på minimum 80.  
 
Derudover har styrelsen udtaget de AMU-udbydere, der har særligt lave 
svarprocenter på under 50 til tilsyn og bedt dem udarbejde en plan for, 
hvordan de vil nå målsætningen på 80 %. 
 
Om et år vil styrelsen følge nærmere op på AMU-udbydernes arbejde med 
at sikre, at alle AMU-deltagere får tilbudt at evaluere med Viskvalitet.dk, og 
hvordan det går med at nå op på en besvarelsesprocent på minimum 80. 
 
Ændring af diskretionsgrænse for offentlig visning af resultater 
Indtil nu har der været en diskretionsgrænse, der betød at evalueringsresul-
tater hos en AMU-udbyder først kunne vises, når 35 deltagere havde evalue-
ret. 
 
På baggrund af ønsker fra skoler og spørgsmål fra VEU-rådet har styrelsen 
undersøgt, hvor godt de nuværende offentlige resultatvisninger dækker, og 
vurderet omkostninger og gevinster ved en nedsættelse af den såkaldte dis-
kretionsgrænse for visning af evalueringsresultater.  
 
Diskretionsgrænsen er indført, så der typisk ikke vises resultater, før mindst 
to hold deltagere har været på kursus i en uddannelse. Det er gjort dels for 
at undgå at få eksponeret enkeltstående utilfredshedsvurderinger, og dels for 
at sikre at de offentlige visninger af kvaliteten af en AMU-udbyders uddan-
nelsesindsats viser et reelt billede af, hvad deltagerne gennemsnitligt mener.  
En enkelt deltager, der giver 0 point ud 10 blandt 35 evaluerende deltagere, 
påvirker således ikke det evalueringsresultat, skolen viser offentligt frem, i 
særlig grad. 
 
Med afsæt i tal fra 2018 var det 32 % af alle uddannelser, der blev gennem-
ført kursus i på skolerne, der kunne vises resultater for med en diskretions-
grænse på 35.  
Den andel af alle evaluerende deltagere på AMU, der får vist deres evalue-
ring offentligt, var til gengæld 81 %. 
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Det skyldes, at der er en lang række uddannelser på de enkelte skoler, der 
har meget få evaluerende deltagere. I 2018 havde 35 % af alle uddannelser 
på skolerne 10 eller færre evaluerende deltagere. 19 % havde 5 eller færre. 
 
På baggrund af en beregning af hvad forskellige diskretionsgrænser ville 
kunne medføre i form af visning af flere resultater offentligt, og hensynet til 
skoler og lærere, så der primært vises resultater fra mere end eet kursushold, 
har styrelsen besluttet at nedsætte diskretionsgrænsen fra 35 til 25 evalue-
rende deltagere, hvilket forventes at øge den gennemsnitlige andel af ud-
dannelser på en skole, der kan vises resultater for, fra 32 % til 41 % af alle 
uddannelser på skolerne, hvilket betyder, at der bliver vist resultater fra 28 
% flere uddannelser end før.  
 
Andelen af deltagere, der får vist deres evalueringer offentligt øges dermed 
også: Fra 81 % til 87 %. 
 
Ændringen vil blive systemmæssigt implementeret i 2. kvartal 2020. 
 
Teknisk status 
• Lukning af Viseffekt.dk 

I september måned 2018 besluttede den daværende undervisningsmini-
ster, i direkte forlængelse af Trepart III, at Viseffekt.dk skulle udfases el-
ler overleveres til en tredjepart i juli 2019. STIL har i perioden ikke mod-
taget en endegyldig ekstern interesse fra et eller flere efteruddannelses-
udvalg til at overtage sitet, hvorfor det ikke forventes at blive videreført i 
andet regi.  
Sitet er derfor pr. 17/7 2019 formelt lukket ned. 

 
• Udviklingsopgaver vedr. VisKvalitet.dk og periode med manuel oprettelse af evalue-

ringer på skolerne 
Den funktion, der sørger for, at skolerne automatisk får oprettet evalue-
ringer til kurserne i Viskvalitet.dk, skal ændres. Hidtil er data kommet fra 
EASY-A, der udfases i løbet af 2019, så skolerne i stedet skal anvende 
egne administrative systemer. STIL er derfor i gang med at udvikle en ny 
snitflade, der betyder, at data om aktivitet fremadrettet skal komme fra 
efteruddannelse.dk. Det er pt. forventningen, at den nye omlægning vil 
være færdig inden starten af november måned 2019. 
 
Denne deadline betyder, at der vil være nogle institutioner, som inden da 
har omlagt til andre administrative systemer. De institutioner, som har 
taget et nyt administrativt system i brug, vil i den mellemliggende periode 
manuelt skulle foretage holdoprettelser under Viskvalitet.dk. STIL er 
opmærksom på at sikre, at udviklingen sker så hurtigt som muligt så sko-
lerne undgår at gøre dette manuelt. 
 
De institutioner, der må indberette manuelt i en kortere periode, får en 
orientering fra STIL om, hvorledes den midlertidige manuelle oprettelse 
skal foregå under Viskvalitet.dk. 
 
Af andre udviklingsopgaver under Viskvalitet.dk kan nævnes, at der si-
den sidst, er udviklet en bedre visning og håndtering af delmål. Dette så-
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ledes at det er mere tydeligt når der er tale om delmål, både i diverse ud-
vælgelsesdialoger som i analyser.  

 
• Driftsstatus 

Driften har været stabil og der har kun været nedetid i de perioder, der 
på forhånd har været meldt ud. 

 
Information til brugerne 
Brugerne på skolerne er løbende blevet orienteret om ændringer, problemer 
mv. via mailinglisten til Viskvalitet.dk samt fra forsiden af sitet. STIL fort-
sætter denne tjeneste fremadrettet. 
 
Derudover har Styrelsen for undervisning og kvalitet et godt samarbejde 
med erhvervsskolernes netværk AMU-audit, og deltog i januar 2019 igen på 
netværkets årlige møde i Odense med et oplæg om status for Viskvalitet.dk, 
herunder anvendelse i tilsynet på AMU.  
Omkring ¾ af de godkendte AMU-udbydere deltager på AMU-audit net-
værkets årsmøde. 
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AMU-udbyder
Kursusud

bytte
Lærerens 

præstation
Undervisningens 
form og indhold

Handelsfagskolen (727401) 9,5 9,7 9,6
Social- og Sundhedsskolen Syd (545406) 8,8 9,2 8,9
Viden Djurs (707403) 8,7 8,9 8,7
Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Vejle-Horsens (607410) 8,7 9,0 8,6
Professionshøjskolen UC Syddanmark (561423) 8,7 8,8 8,8
SOSU Nykøbing F. (369409) 8,6 8,6 8,0
Social- og Sundhedsskolen Fyn (461449) 8,6 9,0 8,5
SOSU Nord (851452) 8,6 8,9 8,4
Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg (561415) 8,6 8,8 8,5
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg (787409) 8,6 9,0 8,7
SOPU København & Nordsjælland (280107) 8,4 8,7 8,1
SOSU Østjylland (280879) 8,4 8,7 8,3
College360 (280951) 8,3 9,3 8,9
Randers Social- og Sundhedsskole (731409) 8,3 8,5 8,0
AMU Hoverdal (681401) 8,3 8,7 8,5
Erhvervsskolerne Aars (861403) 8,2 8,4 8,2
SOSU-Sjælland (280108) 8,2 8,4 8,0
Køge Handelsskole (259401) 8,2 9,1 9,1
Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS (537411) 8,2 8,8 8,6
Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (751398) 8,2 9,1 8,7
Professionshøjskolen UCC (219416) 8,1 9,0 8,6
Campus Vejle (631402) 8,1 8,9 8,7
Den jydske haandværkerskole (709401) 8,1 8,7 8,5
Københavns Universitet - Skov & Landskab (101582) 8,1 8,6 8,2
Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA) (167403) 8,0 8,9 8,7
AMU-Vest (561413) 7,9 8,7 8,6
UCplus A/S (151412) 7,9 9,0 8,7
SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret (153408) 7,9 8,2 7,8
Zealand Business College (280046) 7,9 8,7 8,4
EUC Nord (821409) 7,9 8,7 8,4
Haderslev Handelsskole (515402) 7,8 8,6 8,6
DEKRA AMU Center Hovedstaden A/S (153407) 7,8 8,7 8,6
Aarhus Business College (751402) 7,8 8,8 8,7
Frederikshavn Handelsskole (813402) 7,8 9,0 8,6
Roskilde tekniske skole (265416) 7,8 8,4 8,3
Hotel- og Restaurantskolen (101403) 7,8 8,8 8,4
Aalborg Handelsskole (851402) 7,8 8,1 7,8
Rybners (280560) 7,8 8,8 8,6
Teknisk skole Silkeborg (743401) 7,8 8,7 8,4
EUC Sjælland (373401) 7,7 8,7 8,6
AMU Juul (265414) 7,7 9,0 8,6
Niels Brock, Copenhagen Business College (101497) 7,7 8,4 8,1
Syddansk Erhvervsskole Odense - Vejle (461452) 7,7 8,3 7,7
TEC, Technical Education Copenhagen (147401) 7,7 8,6 8,3
TECHCOLLEGE (851401) 7,7 8,8 8,3
Tradium (280051) 7,7 8,7 8,4
DEKRA AMU Center Fyn ApS (461440) 7,7 8,9 8,4

2. - 4. kvartal 2017
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DEKRA AMU Center Midtjylland ApS (669403) 7,7 8,9 8,6
AMU-Fyn (461420) 7,7 8,6 8,4
Skive tekniske skole (779401) 7,7 8,2 7,1
Social & SundhedsSkolen, Herning (657412) 7,7 8,1 7,4

CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster (376402) 7,7 8,8 8,6
Mercantec (791418) 7,6 8,2 7,8
Selandia Center for Erhvervsuddannelse (333409) 7,6 8,5 8,2
HANSENBERG (621401) 7,6 9,1 8,9
Tietgenskolen (461415) 7,6 8,3 8,1
Uddannelsescenter Ringkøbing - Skjern (760401) 7,6 8,7 8,4
AMU-SYD (621407) 7,5 8,4 8,1
EUC Syd (537401) 7,5 8,7 8,4
Professionshøjskolen VIA University College (791413) 7,5 8,7 8,4
AMU Nordjylland (851420) 7,5 8,3 8,0
DEKRA AMU Center Nordjylland A/S (847402) 7,5 8,6 8,3
DEKRA AMU Center Nordsjælland ApS (183406) 7,5 8,1 7,7
AARHUS TECH (281075) 7,5 8,4 8,1
Herningsholm Erhvervsskole (657401) 7,4 8,5 8,4
DEKRA AMU Center Sjælland A/S (371401) 7,4 8,7 8,3
Svendborg Erhvervsskole (479413) 7,4 8,3 7,9
Pharmakon (219406) 7,4 9,0 8,8
NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN (280727) 7,4 8,3 8,0
Kold College (461305) 7,4 8,1 7,5
Uddannelsescenter Holstebro (280052) 7,3 8,5 8,2
Nordjyllands Landbrugsskole (831401) 7,3 8,1 8,0
DEKRA AMU Center Sydjylland A/S (575404) 7,3 8,7 8,2
Learnmark Horsens (615402) 7,3 8,4 8,1
IBC International Business College (621402) 7,3 7,5 7,4
Roskilde Handelsskole (265403) 7,3 8,5 8,1
EUC Nordvest (787410) 7,3 8,7 8,3
Dalum Landbrugsskole (461301) 7,2 8,3 8,2
EUC Lillebælt (607405) 7,1 8,4 7,9
Erhvervsskolen Nordsjælland (219411) 7,1 8,4 7,8
EUC Nordvestsjælland (315412) 7,0 8,2 8,0
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (400405) 6,9 7,1 7,0
Kjærgårds Landbrugsskole (557302) 6,9 7,9 7,9
Campus Bornholm (400408) 6,9 8,2 7,6
Total gennemsnit 7,7 8,6 8,3
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AMU-udbyder
Kursus-
udbytte

Lærerens 
præstation

Undervisningens 
form og indhold

Handelsfagskolen 9,1 9,4 9,3
SOSU Nord 8,7 9,0 8,7
Viden Djurs 8,7 8,9 8,8
Social- og Sundhedsskolen Fyn 8,7 9,0 8,6
Professionshøjskolen UC Syddanmark 8,6 8,7 8,5
Social- og Sundhedsskolen Syd 8,6 8,8 8,6
Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg 8,4 8,6 8,2
AMU Hoverdal 8,3 8,7 8,6
Roskilde Handelsskole 8,3 9,2 9,0
SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret 8,3 8,3 8,1
Jordbrugets Uddannelsescenter Århus 8,3 9,0 8,8
Aarhus Business College 8,2 8,8 8,6
Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 8,2 9,0 8,7
Den jydske haandværkerskole 8,2 8,9 8,6
Campus Vejle 8,2 9,0 8,8
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg 8,1 8,5 8,2
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 8,1 8,7 8,2
SOPU København & Nordsjælland 8,1 8,5 7,8
SOSU Østjylland 8,1 8,3 7,8
Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Vejle-Horsens 8,1 8,4 8,0
Rybners 8,1 8,9 8,6
Københavns Universitet - Skov & Landskab 8,1 8,6 8,3
Erhvervsskolerne Aars 8,0 8,4 8,2
Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA) 8,0 8,9 8,7
Svendborg Erhvervsskole 8,0 8,5 8,0
Køge Handelsskole 8,0 9,0 8,9
Frederikshavn Handelsskole 8,0 9,3 8,8
Pharmakon 8,0 9,3 9,1
EUC Sjælland 7,9 8,7 8,4
DEKRA AMU Center Nordsjælland ApS 7,9 9,0 8,6
HANSENBERG 7,9 9,0 8,7
Randers Social- og Sundhedsskole 7,9 8,4 7,7
AMU-Vest 7,8 8,6 8,4
DEKRA AMU Center Hovedstaden A/S 7,8 9,0 8,5
Hotel- og Restaurantskolen 7,8 8,7 8,4
Niels Brock, Copenhagen Business College 7,8 8,5 8,1
DEKRA AMU Center Midtjylland ApS 7,8 9,0 8,7
College360 7,8 8,7 8,4
Tietgenskolen 7,8 8,4 8,2
Mercantec 7,7 8,4 8,1
Professionshøjskolen UCC 7,7 8,6 8,0
UCplus A/S 7,7 8,7 8,5
TEC, Technical Education Copenhagen 7,7 8,6 8,4
TECHCOLLEGE 7,7 8,4 7,9
DEKRA AMU Center Sydjylland A/S 7,7 8,9 8,6
CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster 7,7 8,8 8,3
Uddannelsescenter Ringkøbing - Skjern 7,7 8,7 8,5
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AMU-Fyn 7,7 8,6 8,3
Herningsholm Erhvervsskole 7,7 8,7 8,4
Roskilde tekniske skole 7,7 8,4 8,3
EUC Nord 7,7 8,5 8,2
DEKRA AMU Center Sjælland A/S 

7,7 9,0 8,6
Haderslev Handelsskole 7,7 8,7 8,5
Aalborg Handelsskole 7,7 8,3 7,9
Social & SundhedsSkolen, Herning 7,7 8,2 7,6
AMU-SYD 7,7 8,5 8,3
EUC Syd 7,7 8,6 8,4
Syddansk Erhvervsskole Odense - Vejle 7,7 8,2 7,9
AARHUS TECH 7,6 8,6 8,3
Tradium 7,6 8,5 8,3
NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 7,6 8,4 8,0
DEKRA AMU Center Fyn ApS 7,6 8,9 8,4
DEKRA AMU Center Nordjylland A/S 7,6 8,8 8,5
Professionshøjskolen VIA University College 7,5 8,9 8,5
Zealand Business College 7,5 8,5 7,9
EUC Lillebælt 7,5 8,3 8,0
AMU Nordjylland 7,5 8,3 7,9
SOSU Nykøbing F. 7,5 7,8 7,1
Learnmark Horsens 7,4 8,4 8,0
EUC Nordvestsjælland 7,4 8,4 8,1
Kold College 7,4 8,2 7,7
Nordjyllands Landbrugsskole 7,4 8,1 8,0
Uddannelsescenter Holstebro 7,2 8,5 8,2
Campus Bornholm 7,2 8,5 8,3
Erhvervsskolen Nordsjælland 7,2 8,2 7,8
IBC International Business College 7,2 7,8 7,5
Dalum Landbrugsskole 7,1 8,2 8,2
Kjærgårds Landbrugsskole 7,1 8,1 8,1
AMU Juul 7,1 8,7 8,1
Skive College 7,0 8,0 7,2
EUC Nordvest 7,0 8,4 8,2
Total gennemsnit 7,7 8,6 8,3
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AMU-udbyder
Kursus-
udbytte

Lærerens 
præstation

Undervisningens 
form og indhold

Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg 9,2 9,3 9,2
SOSU Østjylland 9,1 9,3 9,0
Viden Djurs 8,8 9,0 8,7
Professionshøjskolen UC Syddanmark 8,7 8,5 8,1
Social- og Sundhedsskolen Fyn 8,7 8,9 8,6
Erhvervsskolerne Aars 8,4 8,6 8,4
Social- og Sundhedsskolen Syd 8,4 8,6 8,3
Pharmakon 8,3 9,6 9,4
Den jydske haandværkerskole 8,3 8,8 8,6
SOSU Nord 8,3 8,7 8,2
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg 8,3 8,6 8,2
Handelsfagskolen 8,3 9,0 8,9
Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Vejle-Horsens 8,3 8,5 8,3
Hotel- og Restaurantskolen 8,3 8,9 8,5
DEKRA AMU Center Nordsjælland ApS 8,3 9,5 9,2
Rybners 8,3 9,0 8,7
Jordbrugets Uddannelsescenter Århus 8,3 9,2 8,9
SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret 8,2 8,4 8,1
Aarhus Business College 8,2 9,0 8,8
Københavns Universitet - Skov & Landskab 8,2 8,9 8,7
Roskilde Handelsskole 8,2 9,2 9,0
AMU Hoverdal 8,2 8,8 8,8
SOSU Nykøbing F. 8,2 8,4 7,1
Professionshøjskolen VIA University College 8,2 9,1 8,9
Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 8,1 8,9 8,6
Køge Handelsskole 8,1 9,0 8,9
DEKRA AMU Center Fyn ApS 8,1 9,2 8,8
SOPU København & Nordsjælland 8,1 8,1 7,6
Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA) 8,0 9,1 8,9
Tietgenskolen 8,0 8,7 8,4
Haderslev Handelsskole 7,9 8,9 8,4
Aalborg Handelsskole 7,9 8,7 8,4
DEKRA AMU Center Sydjylland A/S 7,9 9,0 8,7
IBC International Business College 7,8 8,2 8,0
Campus Vejle 7,8 8,0 8,0
Randers Social- og Sundhedsskole 7,8 7,9 7,4
TEC, Technical Education Copenhagen 7,8 8,8 8,5
AMU-Vest 7,8 8,6 8,3
Niels Brock, Copenhagen Business College 7,8 8,3 8,2
NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 7,8 8,2 7,9
AMU-Fyn 7,8 8,6 8,3
Kold College 7,8 8,4 8,2
Roskilde tekniske skole 7,7 8,2 8,1
Zealand Business College 7,7 8,6 8,0
Social & SundhedsSkolen, Herning 7,7 8,1 7,6
DEKRA AMU Center Nordjylland A/S 7,7 8,9 8,6
EUC Sjælland 7,7 8,4 8,1
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Mercantec 7,7 8,2 7,9
TECHCOLLEGE 7,7 8,5 8,4
DEKRA AMU Center Midtjylland ApS 7,6 9,0 8,7
Skive College 7,6 8,5 8,2

UCplus A/S 7,6 8,7 8,5
Learnmark Horsens 7,6 8,3 8,0
College360 7,6 8,3 8,4
Kjærgårds Landbrugsskole 7,6 8,2 7,4
DEKRA AMU Center Hovedstaden A/S 7,6 8,8 8,3
EUC Syd 7,6 8,7 8,4
Syddansk Erhvervsskole Odense - Vejle 7,6 8,2 8,1
AARHUS TECH 7,6 8,4 8,2
EUC Nord 7,6 8,6 8,2
AMU-SYD 7,5 8,5 8,4
AMU Nordjylland 7,5 8,3 8,0
HANSENBERG 7,5 8,4 8,3
CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster 7,4 8,5 8,0
Tradium 7,4 8,3 8,0
EUC Nordvestsjælland 7,4 8,4 8,1
EUC Lillebælt 7,4 8,2 7,7
Erhvervsskolen Nordsjælland 7,3 8,0 7,6
DEKRA AMU Center Sjælland A/S 7,3 8,8 8,4
EUC Nordvest 7,3 8,4 8,1
Dalum Landbrugsskole 7,3 8,5 8,5
Herningsholm Erhvervsskole 7,3 8,5 8,2
Campus Bornholm 7,1 8,7 8,5
Uddannelsescenter Holstebro 7,1 8,5 8,2
AMU Juul 7,0 8,4 7,9
Nordjyllands Landbrugsskole 6,9 8,0 8,0
Uddannelsescenter Ringkøbing - Skjern 6,9 8,1 7,9
Total gennemsnit 7,7 8,6 8,2
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Møde den 18. september 2019 

 
Punkt 10: Status på Efteruddannelse.dk 

 
 

   
Materiale:  • Notat om Samling af administrationen af VEU-

godtgørelsen i AUB 
 

Bemærkninger: AUB har overtaget administrationen af VEU-
godtgørelse pr. 1. januar 2019. 
 
 

Behandling: Til orientering og evt. drøftelse. 
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Notat 

Vedrørende: Status på Efteruddannelse.dk 

Skrevet af: Nicoline Harreskov 
Version: 1 
Fordeling: 
 

VEU FU 
 

 

Samling af administrationen af VEU-godtgørelsen i AUB 

AUB har overtaget administrationen af VEU-godtgørelse pr. 1. januar 
2019. 

It-udviklingsopgaven af brugergrænsefladen på efteruddannelse.dk er 
opdelt i to leverancer, 1. leverance med de nødvendige ændringer for at 
AUB kunne overtage, blev idriftsat 2. januar 2019, og 2. leverance, som 
bl.a. skal give brugerne bedre overblik, er idriftsat for kursusadministra-
torer i større virksomheder i maj måned og forventes idriftsat i septem-
ber 2019 for de øvrige brugergrupper (kursister og mindre virksom-
hed/selvstændig).  

Webservice til a-kasser 

Når AUB overtager VEU-administrationen har a-kasserne ikke længere 
indsigt i deres medlemmers deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efter-
uddannelse. STIL udvikler derfor en ny webservice, der skal give a-
kasserne mulighed for at modtage tilmeldingsdata om egne medlemmer.  

Den aftalte integration mellem A-kasserne og Efteruddannelse.dk for-
ventes leveret primo 3. kvartal 2019. A-kasserne har fået anvist metode 
til, hvordan de kan hente data via de nuværende integrationer, indtil den 
nye webservice er klar. 
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Møde den 18. september 2019 

 
Punkt 11: Indhold i FFl 2020 

   
Materiale:  Intet 

 
 

Bemærkninger: Da regeringens forslag ikke foreligger, foreslås det, at 
punktet udskydes til et senere møde. 
 
 
 

Behandling: Til orientering. 
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