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Orientering om mulighederne i arbejdsmarkedsuddannelserne
(AMU) i forhold til den lokale beskæftigelsesindsats for flygtninge
og familiesammenførte
AMU er en vigtig brik i forhold til at klæde flygtninge og familiesammenførte på til at komme ind på det danske arbejdsmarked. Derfor indgår
der i topartsaftalen fra marts 2016 et initiativ med fokus på en mere målrettet brug af AMU i forbindelse med en mere beskæftigelsesrettet opkvalificering af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte.
AMU-systemet består af korte og erhvervsrettede uddannelser, og det
overordnede formål med AMU er at dække ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettede kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. En AMU-branchepakke består af branchespecifikke AMUuddannelser og kan give deltageren de nødvendige kompetencer til at
udføre en specifik arbejdsopgave. Branchepakkerne kan enten være introducerende eller specialiserende afhængig af de kompetencer, som deltageren allerede besidder.
En branchepakke kan med fordel kombineres med tværgående og generelle AMU-uddannelser, som styrker deltagerens kompetencer i at begå
sig på det danske arbejdsmarked, som kurser i erhvervsrettet dansk som
andetsprog, det danske arbejdsmarked, it og jobsøgning og brug af pc på
arbejdspladsen. En sådan AMU-pakke kan være en vigtig trædesten for
den enkelte i forhold til at få et job eller bane vejen mod videre uddannelse fx en erhvervsuddannelse. Pakken kan med fordel kombineres med
et eller flere praktikforløb, som kan være med til at øge mulighederne for
efterfølgende ordinær beskæftigelse.
AMU kan tilrettelægges meget fleksibelt som sammenhængende undervisning eller opsplittet undervisning, og det kan afholdes på alle ugedage
og som undervisning om aftenen, om natten eller i weekenden. AMU
kan også tilrettelægges som fjernundervisning og som virksomhedsforlagt undervisning.
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Derudover kan man i regi af AMU-systemet få gennemført en individuel
kompetencevurdering (IKV), hvor deltageren kan få anerkendelse for
dennes viden, færdigheder og kompetencer vurderet i forhold til AMUuddannelserne.
Som udgangspunkt gennemføres AMU på dansk, men det kan gennemføres på andre sprog eller med brug af tolk, hvis der er en efterspørgsel
herpå. På den baggrund kan man gennemføre et forløb på AMU på fx
engelsk eller med tolkning til fx arabisk, som deltagerne kan følge sideløbende med, at de fx følger danskuddannelse efter lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. I sådan en situation vil det være hensigtsmæssigt, hvis der sker et samarbejde mellem AMU-udbyderen og
sprogcentret, så den erhvervsrettede og den sproglige undervisning tænkes sammen, og deltageren på sprogcentret lærer det dansk, som personen har brug for, for at kunne begå sig på en specifik arbejdsplads. Afhængig af deltagerne kan det også være relevant at samtænke en AMUbranchepakke med andre uddannelsestilbud, som fx FVU-start eller
FVU for tosprogede.
For at understøtte en tættere sammenhæng mellem den erhvervsrettede
undervisning og undervisningen i dansk tilstræbes det, at det fra d. 1. juli
2016 bliver muligt for AMU-udbydere at udlicitere generelle og tværgående AMU-kurser til godkendte sprogcentre.
Vi opfordrer jer til allerede nu at tage kontakt til jeres lokale VEU-center
eller AMU-udbyder, og tale med dem om, hvordan I kan sammensætte
uddannelsesforløb, der understøtter, at de mange nye flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt kan komme ud på det danske arbejdsmarked. VEU-centrene er et formelt samarbejde mellem de skoler, der
udbyder voksenuddannelse og efteruddannelse, og VEU-centrene har en
koordinerende og understøttende rolle i forhold til den indsats, som
AMU og andre voksen- og efteruddannelsestilbud kan spille i forhold til
den lokale integrationsindsats. I kan finde jeres lokale VEU-center her.
Derudover kan I læse mere om AMU her.
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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