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Orientering om initiativ om AMU-branchepakker i trepartsaftalen
om arbejdsmarkedsintegration
I marts 2016 indgik arbejdsmarkedets parter og regeringen en trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration. Som en del af aftalen skal der skabes
mere målrettede veje ind på det danske arbejdsmarked for flygtninge og
familiesammenførte. I aftalen indgår initiativer om opkvalificering i
AMU-systemet gennem branchepakker og de særlige tilbud til tosprogede (se bilag 1).
Som udviklingsansvarlige på AMU kan I spille en vigtig rolle i forhold til
at understøtte indsatsen, og I vil derfor få tildelt nogle midler til at igangsætte understøttende aktiviteter.
De understøttende aktiviteter kan fx tage form af følgende:
 Sammensætning af AMU-branchepakker, der kan opkvalificere
flygtninge til beskæftigelse på det lokale arbejdsmarked gerne i samspil med de særlige tilbud til tosprogede i AMU. Udviklingen af
pakkerne forventes at ske i tæt samarbejde med de relevante AMUudbydere for at understøtte sandsynligheden for, at pakkerne reelt
bliver udbudt. Det forventes, at allerede eksisterende strukturer og
forløb, herunder forløb på de regionale og den nationale positivliste
for ledige medtænkes.
 Udvikling af AMU-uddannelser for tosprogede målrettet et specifikt
jobområde. Det kan for eksempel være hensigtsmæssigt, hvis erfaringen viser, at tosprogede har brug for særligt indhold eller mere
tid i forhold til en specifik AMU-uddannelsen. Pt. eksisterer f.eks.
AMU-uddannelsen Almen fødevarehygiejne for F/I, 45 902. I kan
læse mere om udvikling af AMU-uddannelser til tosprogede i ”Vejledning til efteruddannelsesudvalg – vejledning om udvikling, beskrivelse og godkendelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag
i fælles kompetencebeskrivelser” afsnit 6.4.1.
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 Udvikling af undervisningsmaterialer målrettet et brancheområde,
hvor erfaringen viser, at der deltager mange tosprogede. Undervisningsmaterialet skal blandt andet tydeliggøre, hvilke udfordringer,
primært sproglige, men også kulturelle, tosprogede særligt oplever i
forhold til den specifikke branche, f.eks. hvilke ord der oftest volder
problemer, og hvordan man som underviser kan tackle dette.
Hvis I ønsker at igangsætte aktiviteter, der ikke kan rummes inden for de
tildelte økonomiske midler, har I mulighed for at omdisponere inden for
de midler fra puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser, som I
tidligere har fået bevilliget.
Til orientering forventer vi herudover, at understøttende initiativer i forhold til at understøtte tosprogedes, herunder flygtninge og indvandreres,
vej ind på det danske arbejdsmarked, vil blive en del af et prioriteret indsatsområde i puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser i 2017.
Arbejdet i efteruddannelsesudvalgene suppleres med en informationsindsats målrettet kommunerne med fokus på, hvordan kommunerne med
fordel kan benytte AMU i forbindelse med deres lokale beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte.
Vi forventer, at informationsindsatsen vil skabe øgede henvendelser til
AMU-udbyderne i forhold til at få afklaret, hvordan de kan understøtte
kommunernes lokale beskæftigelsesindsats. Vi har derfor sendt et orienteringsbrev til AMU-udbyderne, hvori vi blandt andet opfordrer dem til
at gå i gang med at sammensætte AMU-branchepakker, der kan opkvalificere flygtninge og familiesammenførte til beskæftigelse på det lokale
arbejdsmarked. Derudover anvendes restbevillingen fra VEU-centrenes
bonuspulje til, at VEU-centrene kan påtage sig en understøttende og
koordinerende rolle i forhold til opgaven.
I vil snarest modtage et bevillingsbrev, hvor det praktiske i forhold til
udmeldingen af midlerne står nærmere beskrevet.
Hvis I har spørgsmål til ovenstående kan I kontakte fuldmægtig Anna
Raundahl på e-mail: anna.raundahl@stukuvm.dk eller tlf.: 3392 5439.

Med venlig hilsen
Lisbeth Bang Thorsen
Kontorchef
Kontor for Voksenuddannelse og Overgange
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
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Bilag 1: Trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration
Initiativet om AMU-branchepakker i trepartsaftalen lyder som følgende:
27. Der skal gennemføres en informationsindsats over for kommunerne om mulighederne ved brug af branchepakker i den lokale beskæftigelsesindsats over for flygtninge
og familiesammenførte, bl.a. ved formidling af gode eksempler. Informationsindsatsen
vil også sætte fokus på, at arbejdsmarkedsuddannelser om nødvendigt kan gennemføres på andre sprog end dansk, ligesom det synliggøres, at AMU-branchepakkerne
kan suppleres med danskundervisning og udbydes fleksibelt.
og
28. Der skal efter behov udvikles nye supplerende AMU-branchepakker, der matcher de lokale beskæftigelsesbehov for målgruppen.
Hele aftalen kan I finde her: Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration
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