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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

 
 

 
Materiale: 
Dagsorden med mødemateriale til den 15. december 2021. 

Bemærkninger: 

Behandling: 

Til drøftelse og godkendelse. 
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Punkt 2: Godkendelse af referat fra VEU-rådsmøde 3. november 2021 

 
 

 

Materiale: 

Bemærkninger: 
Sekretariatet har ikke modtaget bemærkninger. 

 
Behandling: 
Til drøftelse og godkendelse. 
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Punkt 3: Meddelelser fra formanden 

 
 

 
Materiale: 

 Oversigt over høringssvar og udtalelser mv 
 VEU-rådets høringssvar til udkast til bekendtgørelse om prøver inden for danskuddan- 

nelse til voksne udlændinge 
m.fl. 

 VEU-rådets høringssvar til høring over forslag til lov om ændring af love om ændring af 
lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag m.fl. (Udskydelse af solnedgangsklausuler) 
i høring 

 Børne- og Undervisningsministerens svar på VEU-rådets udtalelse om basale færdighe- 
der 

 Høring - udkast til bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne ud- 
lændinge m.fl. 

 

Bemærkninger: 
Ingen 

 
 
Behandling: 
Til drøftelse 
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Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. 
I perioden fra 1. januar 2021 – 1. december 2021 

 
 

Dato 

15.01.21 

Høring/ Udtalelse 

VEU-rådets høringssvar til udkast til 

bekendtgørelse om prøver inden for 

danskuddannelse til voksne udlændinge 

m.fl. 

Modtager og Journalnr. 

 
 
 
 
 

Udlændinge- og Integrationsministeriet 21/00889-1 

 
11.11.21 

 
VEU-rådets høringssvar til høring over 

forslag til lov om ændring af love om æn- 

dring af lov om Arbejdsgivernes Uddannel- 

sesbidrag m.fl. (Udskydelse af 

solnedgangsklausuler) i høring 

 
 
 
 
 
 

Børne- og Undervisningsministeriet 21/00889-2 

 
22.11.21 

 
Børne- og Undervisningsministerens svar på 

VEU-rådets udtalelse om basale færdigheder 

 

 
Børne- og Undervisningsministeriet 21/00889-3 

 
24.11.21 Høring - udkast til bekendtgørelse om prøver 

inden for danskuddannelse til voksne 

udlændinge m.fl. 

 
 
 
 

Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet 21/00889-4 
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Til Udlændinge- og Integrationsministeriet 
ved Specialkonsulent Sara Viskum 

 
 
 
 

 

VEU-rådets høringssvar til udkast til bekendtgørelse om prøver 
inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

 
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 20. decem- 

ber 2020 modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet hørings- 

brev om ovenstående høring med svarfrist den 15. januar 2021. 

 
VEU-rådet kan støtte de foreslåede justeringer af bekendtgørelsen, her- 

under særligt tilføjelserne om vejledningspligt i forhold til klagemulighe- 

der og prøveaflæggelse på særlige vilkår. 

 
Rådet er dog uforstående over for den foreslåede ændring af §37, hvor 

det foreslås, ”at eksaminator ikke er den lærer eller en af de lærere, der er 

ansvarlig for den enkelte prøvedeltagers undervisning.” Al erfaring taler 

for, at det giver det mest retvisende prøveresultat, at eksaminator er en 

lærer der kender kursisten, hvilket også svarer til praksis ved langt de 

fleste eksaminer ved uddannelser i Danmark. Vi anbefaler derfor, at or- 

det ”ikke” slettes i ovennævnte sætning. 

 
VEU-rådet henviser i øvrigt til organisationernes eventuelle selvstændige 

høringssvar. 

 
 

Med venlig hilsen 

 
 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Til Børne- og Undervisningsministeriet 
ved chefkonsulent Suzan Pødenphant 

 
 

 

VEU-rådets høringssvar til forslag til lov om ændring af love om 

ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag m.fl. (Ud- 

skydelse af solnedgangsklausuler). 

 
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 18. oktober 

2021 modtaget fra Børne- og Undervisningsministeriet høringsbrev om 

ovenstående høring med svarfrist den 11. november 2021 kl. 12. 

 
VEU-rådet kan generelt støtte forslaget. 

 
Rådet finder det dog uhensigtsmæssigt, at den nuværende ordning for så 

vidt angår lediges adgang til FVU-digital og FVU-engelsk bortfalder ul- 

timo 2021. 

 
Da VEU-trepartsaftalen forlænges med et år til 2022, finder VEU-rådet, 

at den nuværende ordning for målgruppeudvidelse af de to FVU-fag 

ligeledes bør forlænges med et år til og med 2022, idet argumentet for 

udløbet af målgruppeudvidelsen i 2021 er bortfaldet, ligesom behovet 

for, at alle i arbejdsstyrken kan følge FVU-digital og FVU-engelsk, også 

må forventes at være til stede i 2022 og frem. 

 
Således fremgår det også af VEU-rådets udtalelse afsendt til børne- og 

undervisningsministeren den 19. oktober 2021, at ”Rådet opfordrer ministe- 

ren til at permanentliggøre muligheden for FVU-digital og FVU-engelsk for alle 

uanset målgruppe.” 

 
VEU-rådet henviser i øvrigt til organisationernes eventuelle selvstændige 

høringssvar. 

 

Med venlig hilsen 
 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
 
 
 

 
 

 
Til Børne- og Undervisningsministeren 
Pernille Rosenkrantz-Theil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEU-rådets udtalelse om basale færdigheder 
 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) havde på rådsmøde 
den 15. september 2021 en temadrøftelse om voksne danskeres mangel- 
fulde almene kompetencer i dansk, matematik, engelsk og det digitale. 

 
Seneste PIAAC-rapport fra 2012 viser, at knap 600.000 danskere har 
mindre gode læse- og skrivefærdigheder, at næsten lige så mange har 
mindre gode regnefærdigheder, og at ca. 1 mio. voksne danskere har util- 
strækkelige digitale færdigheder. Det er meget bekymrende tal, idet 
mange jobs og opkvalificeringstilbud som minimum kræver tilstrækkelige 
basale færdigheder. 

 
VEU-rådet vurderer, at der er risiko for at tabe de voksne, der ikke har 
de nødvendige basale færdigheder, og at det forringer deres muligheder 
på det danske arbejdsmarked nu og på sigt. Der er derfor behov for poli- 
tisk handling og investeringer. Det gælder både forebyggende i forhold til 
folkeskolen, hvor alt for mange forlader skolen uden at kunne læse, 
skrive og regne, og i ungdomsuddannelsessystemet. Men her og nu er 
der behov for konkrete tiltag i voksen- og efteruddannelsessystemet. 

 
AOF Danmark, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier samt Danske HF 

og VUC har taget initiativ til uddannelsesvisionen ”alle.med.nu”, som 

blev drøftet på rådsmødet i september. På baggrund af oplægget, og de 

heraf affødte drøftelser i rådet, råder VEU-rådet børne- og undervis- 

ningsministeren til at tage initiativ til etablering af mindre bureaukratiske 

regler og mere hensigtsmæssige rammer for drift og finansiering af de al- 

mene VEU-tilbud til den voksne målgruppe, jf. følgende konkrete initia- 

tiver: 

Rådet for Voksen – og 

Efteruddannelse (VEU-rådet) 

 
Sekretariat: 

Undervisningsministeriet 

 
Fr. Holms Kanal 25 

1220 København K 

Tlf. 3392 5085 

 
 
 

19. oktober 2021 
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2 

 
 

 VEU-rådet opfordrer børne- og undervisningsministeren til at 
gennemføre en national screeningsindsats mhp. at afdække, 
hvilke voksne der kan have behov for at styrke deres almene fær- 
digheder. Fx kan der etableres et tilbud om hurtigscreening af 
alle, der deltager i almen eller erhvervsrettet VEU.

 

 VEU-rådet opfordrer børne- og undervisningsministeren til at 
tage initiativ til etablering af mere hensigtsmæssige rammer for 
drift og finansiering af OBU, fx via hævet undervisningstaxame- 
ter på OBU samt ensretning af tælleprincipperne for OBU og 
FVU.

 

 Rådet anbefaler, at der undersøges muligheder for lettere adgang 
til kompenserende hjælpemidler (f.eks. tekst-til-tale-teknologi), så 
meget udfordrede voksne kan få et rygstød, der kan bringe dem 
tættere på uddannelsessystemet og bedre forankret på arbejds- 
markedet.

 

 Rådet opfordrer ministeren til at permanentgøre muligheden for 
FVU-digital og FVU-engelsk for alle uanset målgruppe.

 

 Rådet mener ikke, det er velbegrundet med et generelt lavere ta- 
xameter ved fjernundervisning sammenlignet med ordinær un- 
dervisning. Samtidig ydes der ikke bygningstaxameter til fjernun- 
dervisning. Der er således behov for at etablere en finansierings- 
model for fjernundervisning, som afspejler omkostningsstruktu- 
ren, så fjernundervisning ikke stilles økonomisk ringere end an- 
dre læringsformer.

 

 Rådet opfordrer ministeren til at hæve tillægstaxameteret til virk- 
somhedsrettede FVU- og OBU-forløb. Forslaget skal under- 
støtte, at uddannelsesudbyderne kan hjælpe virksomhederne med 
det administrative arbejde med at ansøge om SVU til virksom- 
hedsrettede FVU- og OBU-forløb.

 

 Rådet opfordrer ministeren til at indføre et screeningstaxameter 
til FVU-engelsk og FVU-digital. Ved at indføre et screeningstaxa- 
meter vil FVU-udbyderne blive kompenseret for arbejdet med 
uddannelsesguiden, så fagene sidestilles med FVU-dansk og

FVU-matematik. 

 

 Rådet opfordrer ministeren til at gøre det muligt at foretage 
OBU-udredninger og FVU-screeninger online, ligesom det var 
muligt under corona-nedlukningerne. Rådet vurderer, at man ved 
at gøre denne mulighed permanent, vil kunne effektivisere scree- 
ningsprocessen og nå bredere ud til flere med utilstrækkelige al- 
mene færdigheder.
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3 

 
 

 Rådet opfordrer ministeren til at skabe gennemsigtighed om mu- 
ligheden for, at tosprogede med en videregående uddannelse kan at 
deltage i FVU- undervisning.

 

 
Med venlig hilsen 

 
 

 
Kjeld Møller Pedersen 

Formand 
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UVM - Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-raadet@uvm.dk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til VEU-rådet 

 
Tak for jeres henvendelse af 19. oktober 2021 med råd og forslag til kon- 

krete initiativer vedrørende basale færdigheder. 

 
I fremhæver jeres bekymring for at tabe de voksne, der ikke har de nød- 

vendige basale færdigheder, og at det risikerer at forringe deres mulighe- 

der på det danske arbejdsmarked nu og på sigt. Regeringen deler bekym- 

ringen og har en ambition om at nedbringe antallet af personer, der 

mangler basale færdigheder. 

 
I aftale om forlængelse af VEU-trepartsaftalen fra 2017 indgår et pejle- 

mærke om en national handlingsplan og et styrket løft af basale færdighe- 

der. Her indgår også, at regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter 

frem mod trepartsdrøftelserne i 2022 vil drøfte realiseringen af en mål- 

sætning for en reduktion af antallet af personer, der mangler basale fær- 

digheder. 

 
Jeres råd og forslag om konkrete initiativer vil blive inddraget i dette ar- 

bejde. 

 

 
Med venlig hilsen 

 

 
Pernille Rosenkrantz-Theil 
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Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
ved fuldmægtig Birgitte Månsson 

 
 
 
 
 
 
 

 

VEU-rådets høringssvar over bekendtgørelse om ændring af be- 
kendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksen- 

undervisning. 

 
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 10. novem- 

ber 2021 modtaget fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet hørings- 

brev om ovenstående høring med svarfrist den 24. november 2021. 

 
Rådet har tidligere afgivet høringssvar til Børne- og Undervisningsmini- 

steriets forslag til lov om ændring af love om ændring af lov om Ar- 

bejdsgivernes Uddannelsesbidrag m.fl. Rådet svarede i denne sammen- 

hæng, at rådet finder det uhensigtsmæssigt, at den nuværende ordning 

for så vidt angår lediges adgang til FVU-digital og FVU-engelsk bortfal- 

der ultimo 2021. 

 
Rådet gentager hermed sit høringssvar til denne høring. 

 
Da VEU-trepartsaftalen forlænges med et år til 2022, finder VEU-rådet, 

at den nuværende ordning for målgruppeudvidelse af de to FVU-fag 

ligeledes bør forlænges med et år til og med 2022, idet argumentet for 

udløbet af målgruppeudvidelsen i 2021 er bortfaldet, ligesom behovet 

for, at alle i arbejdsstyrken kan følge FVU-digital og FVU-engelsk, også 

må forventes at være til stede i 2022 og frem. 

 
Således fremgår det også af VEU-rådets udtalelse afsendt til børne- og 

undervisningsministeren den 19. oktober 2021, at ”Rådet opfordrer ministe- 

ren til at permanentliggøre muligheden for FVU-digital og FVU-engelsk for alle 

uanset målgruppe.” 
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VEU-rådet henviser i øvrigt til organisationernes eventuelle selvstændige 

høringssvar. 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Punkt 4: Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 
 

 
Materiale: 

 Aftaletekst om aftale om udmøntning af pulje til grøn efteruddannelse og opkvalifice- 
ring af 2. november 2021vedlagt mødeindkaldelsen

 
 

Bemærkninger: 
Ingen 

 
 
Behandling: 
Til drøftelse 
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Punkt 5: Udkast til årshjul for VEU-rådets arbejde 2022 
med vedlagt mødeplan 

 

Materiale: 

 
1. Mødeplan 2022 
2. Udkast til årshjul 2022 

 

Bemærkninger: 

Behandling: 
Til drøftelse og godkendelse. 
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VEU-rådets mødekalender for 2022 

 
 
Møder i Forretningsudvalget (FU): 
Alle møder afholdes onsdag kl. 10.00 – 11.30, hvis andet ikke er oplyst 

 
a.   02-02-22 

b.   06-04-22 

c. 25-05-22 

d.   31-08-22 

e.   05-10-22 

f. 23-11-22 

 
 

 
Møder i Rådet: 
Alle møder afholdes onsdag kl. 13.30 – 15.30, hvis andet ikke er oplyst 

 
a.   23-02-22 

b.   27-04-22 

c. 22-06-22 

d.   14-09-22 

e.   26-10-22 

f. 07-12-22 
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VEUs årshjul for 2022 
 
 

 
Mødedag er onsdag. FU kl. 10 – 11.30, rådsmøde kl 13.30 – 15.30 

 

 
MØDEDATO EMNE ANSVARLIG 

2. februar FU og 

23. februar VEU-rådsmøde 

1. Statistik for garantikurser STUK - Kontor for Voksen- og Efteruddannelser 

 
2. Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet 

og almen VEU i 1. halvår 2021 DEPT - Center for Økonomisk Politik og Styring 

 
6. april FU og 

27. april VEU-rådsmøde 1 Pulje til opsøgende arbejde STUK - Kontor for Voksen- og Efteruddannelser 

 
2. BUVM’s indstillinger om tilskud til udvik- 

ling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. STUK - Kontor for Voksen- og Efteruddannelser 

Faste dagsordenspunkter for alle møder 

 
 Godkendelse af dagsorden 

 Godkendelse af referat fra sidste rådsmøde 

 Meddelelser fra formanden 

 Meddelelser fra ministeriet 

 Evt. 
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(UUL Temaer for UUL 2022) 

3. Taksteftersyn DEPT - Center for Økonomisk Politik og Styring 

 
4. Orientering om 2. generationsreformer med 

fokus på VEU og institutionerne, fx med 

oplæg fra kommissionens formand 

Professor Nina Smith med en efterflg. Drøftelse 

(integration kan indgå i drøftelsen) 

 
5. Temadrøftelse om undersøgelsen af 

voksnes basale færdigheder 

 

 

25. maj FU og 

22. juni VEU-rådsmøde 

 
 

1. Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet 

og almen VEU i 1. kvartal 2021 DEPT - Center for Økonomisk Politik og Styring 

 
2. Status på initiativet Èn indgang, 

herunder status på efteruddannelse.dk STIL 

 
3. Status for Vis Kvalitet STUK 

 
 
 

 
31. august FU og 

14. september VEU-rådsmøde 

 
 

 
1. Revision af Årshjul for VEU-rådet 2021 VEU-rådets sekretariat 

2. VEU-rådets møder for 2022 planlægges. VEU-rådets sekretariat 
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3. Indhold i FFL for 2022 DEPT - Center for Økonomisk Politik og Styring 

 
4. Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet 

og almen VEU i 1. halvår 2021 DEPT - Center for Økonomisk Politik og Styring 

 
5. AMU-udbudsrunde 2022 

 
6. Temadrøftelse om UUL-puljens 

13 projektrapporter om digital læring 

formidles til VEU-rådet til orientering, 

når de er færdiggjort i begyndelse af 2022 

 
 

 

5. oktober FU og 

26. oktober VEU-rådsmøde 

 
 

1. Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet 

og almen VEU i 1. halvår 2021 DEPT - Center for Økonomisk Politik og Styring 
 
 
 
 
 

23. november FU og 

7. december VEU-rådsmøde 

 

 
1. Udkast til årshjul for VEU-rådets arbejde 
2022 VEU-rådets sekretariat 
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2. BUVM’s foreløbige indstillinger om tilskud 

til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. 

(UUL Temaer for 2022) STUK Kontor for Voksen- og Efteruddannelser 

 
 

5. Orientering om vedtagelsen af Finansloven 

2022 DEPT Center for Økonomisk Politik og Styring 

 
6. Status på efteruddannelse.dk STIL Kontor for Uddannelsesportaler 
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Øvrige emner som ikke er fastsat til en bestemt mødedato: 

 Orientering om sammenhængen med arbejdsmarkedet og uddannelse for voksne på baggrund af en orientering fra STAR 

ifm. deres evaluering (STAR kontaktes af rådets sekretariat mhp en status) 

 Klimadagsorden og de muligheder, der er for VEU-området til at levere i forhold til denne omstilling. 

 Den grønne omstillings udfordringer for arbejdsmarkedet, læring og VEU-rådets rådgivning af Børne- og Undervisningsmi- 

nisteren 
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Punkt 6: Tema 

Anvendelse af digital teknologi i uddannelserne med fokus på 
3-D modeller 

 
Materiale: 
Intet 

 
Bemærkninger: 
Forventet tidsplan: 

 
14.00 Indledning ved formand 
14.01 Camilla Løkkegaard, TEC, 

Orientering om digital platform for uddannelse med fokus på simulationer 
14.16 Spørgsmål 
14.21 Maj Britt Weidinger, Videnscenter For Velfærdsteknologi 

Anvendelse af Velfærdsteknologi i SOSU-uddannelserne, herunder om Virtuel 3D 
/ AR (augmented reality) 

14.36 Spørgsmål 
14.41 Drøftelse i rådet med deltagelse af de to oplægsholdere 
15.00 Afslutning 

 

Behandling: 
Til drøftelse og godkendelse 
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Punkt 7: STUK’s foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af 
arbejdsmarkedsuddannelser mv. (UUL) 

 

Materiale: 

 Høringsnotat om styrelsens indstillinger til UUL puljen 

Følgende er vedlagt som selvstændige bilag: 

 Oversigter over temaer UUL-puljen 
 Oversigt over ansøgninger 
 Oversigt over beløb 

 
 

Bemærkninger: 
I henhold til § 19 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. afgiver VEU-rådet udtalelse om tilskud 

til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser 

 

Af bevillingen i 2021 på finanslovens § 20.89.03.25 har Undervisningsministeriet reserveret 
20,9 mio. kr. til puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. 

 
Efteruddannelsesudvalgene har søgt om i alt 23,3 mio.kr. i tilskud til udvikling under puljen. 

 
På baggrund af gennemgang af ansøgningerne er styrelsens indstilling, at alle puljens midler i 
år ydes som tilskud til udvalgene. 

 
 

Behandling: 
Til udtalelse. 
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Til VEU-rådet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notat om styrelsens indstillinger til UUL puljen 2021-23 
Styrelsen for undervisning og kvalitet fremlægger her indstillinger vedrørende 
efteruddannelsesudvalgenes årlige ansøgninger om tilskud fra UUL-puljen til 
udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, un- 
dervisningsmateriale og læreruddannelse samt undersøgelser, analyser og evalu- 
eringer. 

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

 
Styrelsen udmelder tilskud fra puljen sidst i december 2021. Tilskud fra puljen 
skal anvendes i perioden ultimo december 2021 – 31/12-2023. 

 
Formål med puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 
Det primære formål med puljen er at støtte revidering og nyudvikling af 

˗ fælles kompetencebeskrivelser 
˗ arbejdsmarkedsuddannelser 
˗ understøttende undervisningsmateriale 
˗ faglig læreruddannelse 

i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet og de løbende behov for efterud- 
dannelse og kompetenceudvikling til AMU-målgruppen. 

 

Til støtte for dette arbejde kan udvalgene desuden ansøge om tilskud til pro- 
jekter i form at undersøgelser, analyser og evalueringer, der bl.a. kan bruges til 
at vurdere behov for uddannelse til AMU-målgruppen og lærere på uddannel- 
serne, og til at evaluere udvalgenes hidtidige indsats på området mv. 

 

Endelig kan der under puljen gives tilskud til lignende formål i styrelsesregi, 
herunder til udviklingsopgaver i forbindelse med styrelsens tværgående uddan- 
nelser, bl.a. arbejdsmarkedsuddannelse til flygtninge og indvandrere og Indivi- 
duel kompetencevurdering (IKV), samt andre understøttende og rammesæt- 
tende opgaver, herunder undersøgelser, analyser, evalueringer og kvalitetssik- 
ring af arbejdsmarkedsuddannelse mv. 
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Budget for UUL puljen 2021-23 
Af bevillingen i 2021 på finanslovens § 20.89.03.25 har Undervisningsministe- 
riet reserveret 20,9 mio. kr. til puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannel- 
ser mv. 

 

Efteruddannelsesudvalgene har søgt om i alt 23,3 mio.kr. i tilskud til udvikling 
under puljen. 

 
På baggrund af gennemgang af ansøgningerne er styrelsens indstilling, at alle 
puljens midler i år ydes som tilskud til udvalgene. 

 
Årets ansøgninger – kort oversigt 
Styrelsen indkaldte ansøgninger fra efteruddannelsesudvalgene i brev udsendt 
2. juli 2021. De nærmere regler for ansøgningerne om tilskud fremgår af pulje- 
vejledningen. 

 

Der er samlet ansøgt om et lidt mindre beløb end normalt de senere år. 
./. Der er vedlagt en samlet oversigt over de ansøgte og indstillede tilskudsbeløb 

under årets pulje og en oversigt over ansøgningerne. 
 

Samlet billede af udvalgenes ansøgninger om udviklingsopgaver de kom- 
mende to år: 

 

- Samlet ansøgt tilskud på 23,3 mio.kr. 
 

- En ansøgning fra hvert udvalg, i alt 12, om tilskud til udvikling af fæl- 
les kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervis- 
ningsmaterialer og læreruddannelse. Samlet betegnes dette som til- 
skud under rammebevillingen. 
Disse ansøgninger udgør 13,9 mio.kr., hvilket er 60 % af det samlede 
ansøgte tilskud. 

 
- I alt 24 projektansøgninger fra 8 udvalg om tilskud til undersøgelser, 

analyser og evalueringer. 17 projekter er søgt inden for årets temaer. 
Ansøgninger til undersøgelser, analyser og evalueringer udgør 9,4 
mio.kr., hvilket er 40 % af det ansøgte tilskud. 

 

- Ansøgninger under temaerne vedrørende rammebevilling og analyser 
mv. udgør i år i alt 12,7 mio.kr, hvilket er 55 % af de ansøgte tilskud, og 
meget tæt på andelen af sidste års pulje. 

 
Styrelsen har arbejdet tæt sammen med udvalgene om at prioritere ansøgnin- 
gerne. 

 
Arbejdsmarkedspolitiske redegørelser og behovsredegørelser 
Udvalgene skal sammen med ansøgningerne indsende deres arbejdsmarkeds- 
politiske redegørelser. 
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Redegørelserne og de beskrevne kompetencebehov på de enkelte områder inde- 
holder udvalgenes begrundelser for alle ansøgte midler. I de arbejdsmarkeds- 
politiske redegørelser er udvalgenes kvantitative behovsredegørelser inklude- 
ret. 

 
I behovsredegørelserne bliver udvalgene bedt om at opsummere, hvad de ten- 
denser, de ser på arbejdsmarkedet, betyder for den samlede aktivitetsudvik- 
ling på AMU-området i det kommende år. 

 
Udvalgenes vurderinger fordeler sig således: 

 

 
Stigende 

 

 

IF, HAKL, ETIE, IF&MI svejs. og fyr., 
TUR, FEVU 

Uændret til stigende MI, SUS, BAI, KHRU 

Uændret TE, MJE 

Uændret til faldende  

Faldende  

 
 

Offentliggørelse af de arbejdsmarkedspolitiske redegørelser 
Hvert år offentliggør styrelsen udvalgenes redegørelser. Årets arbejdsmar- 
kedspolitiske redegørelser vil derfor kunne ses på UUL-puljens hjemmeside. 

 

Temaer for UUL puljen 2021-23 
UUL puljens årlige temaer er tænkt som en opfordring til efteruddannelsesudval- 
gene om at fokusere deres udviklingsarbejde i retning af indsatsområder, ministe- 
riet arbejder for at fremme. 

 

Andelen på 55 % af de ansøgte tilskud, der er ansøgt under temaerne, er på 
samme høje niveau som sidste år, og temaerne har dermed i høj grad matchet de 
udviklingsbehov, udvalgene har. Udvalgene blev i foråret 2021 inddraget i pro- 
cessen med udvælgelse af puljens temaer. 

 

./. Der henvises til bilaget med oversigt over fordelingen af ansøgte og indstil- 
lede midler på årets temaer. 

 

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

 

1. Grøn omstilling 
Under årets grønne tema er der flere udvalg, der ønsker at foretage tværgå- 
ende analyser af behov for grøn uddannelse mv. på flere eller alle deres 
jobområder. Det gælder SUS, der vil gennemføre en tværgående analyse af 
behov for grønne uddannelser på tværs af flere jobområder ifm. rengøring 
og service, KHRU der ønsker at analysere alle udvalgets jobområder for at 
se på, hvor og hvordan arbejdsmarkedsuddannelse kan understøtte grøn 
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omstilling, og BAI, der vil foretage en tværgående analyse af BAIs jobom- 
råder ift. behov for kompetencer omkring grøn omstilling. 

 
Derudover rummer temaet bl.a. ansøgninger fra ETIE omkring intelligente 
bygningskonstruktioner, MJEs udvikling af uddannelse i skabelse af grønne 
rum, TURs udvikling af uddannelse i elbilskørsel og kørsel med alternative 
energiformer og HAKLs udvikling af uddannelsestilbud vedrørende ind- 
samling af klimadata i virksomheden. 

 
9 af 12 udvalg har ansøgt om at udvikle "grønne" uddannelsestilbud og/ el- 
ler materialer under rammebevillingen. 

 

2. Fjernundervisning og digital læring der styrker undervisningskvalitet og indlæring 
Under temaet er der bl.a. ansøgt projekter, der arbejder med digital simule- 
ring: ETIE vil arbejde med udvikling af et omfattende digitalt materiale om 
varmepumper, og IF ønsker at udvikle digitalt materiale om udstyr og pro- 
cesser i procesindustrien. IF har desuden fokus på, om digitale materialer 
kan øge kvaliteten af undervisningen. 

 
Af de andre ansøgte projekter, der overvejende vedrører udvikling af digi- 
talt undervisningsmateriale, kan nævnes BAIs projekt omkring digitalise- 
ring af teori i kloakmesteruddannelsen. 

 
5 udvalg har ansøgt om at udvikle digitale undervisningsmaterialer under 
rammebevillingen. 

 

3. Fra AMU til akademiuddannelse 
HAKL er det eneste udvalg, der har ansøgt om at gennemføre analyser un- 
der temaet. HAKL ønsker at udvikle flere uddannelsesforløb, bl.a. vedrø- 
rende bæredygtighed og oplevelsesledelse, der fører frem til akademiniveau. 

 

Undersøgelser, analyser og evalueringer udenfor temaerne 
De øvrige undersøgelser, analyser mv. handler primært om udvalgenes typiske 
kernearbejdsområder, dvs. analyser med henblik på afklaring af behov for nye 
uddannelser, nye fælles kompetencebeskrivelser og undervisningsmaterialer 
mv., og kortlægning af udviklingen på de jobområder, udvalgene har til opgave 
at udvikle arbejdsmarkedsuddannelse til. 

 
Vurdering af de indkomne ansøgninger 
Styrelsen vurderer samlet, at de indkomne ansøgninger og begrundelserne for 
dem i de arbejdsmarkedspolitiske redegørelser generelt er relevante og velbe- 
grundede. 

 

Ministeriets konkrete vurdering af ansøgningerne har primært taget afsæt i en 
vurdering af, om ansøgningerne faldt inden for formålet med puljen til udvik- 
ling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og rammerne for AMU-programmet, 
samt en kvalitativ vurdering af ansøgningerne. Kriterierne er beskrevet nær- 
mere i puljevejledningen. 
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Under sagsbehandlingen af ansøgningerne har Styrelsen løbende været i dialog 
med efteruddannelsesudvalgenes sekretariater om de ansøgte udviklingsopga- 
ver, herunder for at afklare indhold af ansøgninger, hvor der var behov for 
dette. 

 
Ud fra en kvalitativ vurdering af de ansøgte udviklingsopgaver, samt udvalge- 
nes egne prioriteringer, er der herefter aftalt tilpasninger af de ansøgte opga- 
ver med udvalgene. To udvalg: FEVU og TE havde valgt ikke angive 2. prio- 
riteter, og dermed selv anvise mulige tilpasninger. 

 

Det samlede tilpasningsbehov var knap 2,4 mio.kr. 
 

Resultat af tilpasninger 

Resultatet af dialogprocessen blev, at 
- 2 af de 24 ansøgte projekter ikke får tilskud efter aftale med de to an- 

søgende udvalg. Det ene projekt fra KHRU havde generel markeds- 
føring af AMU, der ikke kan finansieres af puljen, som primært for- 
mål. Det andet fra HAKL indeholdt udgifter til drift af forsøg/ beta- 
ling af deltagerbetaling på AMU, der heller ikke kan finansiere af pul- 
jemidler, og da udvalget vurderede, at dette element ikke kunne tages 
ud, valgte man at trække hele projektet. 

 

- 7 udvalgs ansøgninger, FEVU, ETIE, IF, MI, MJE, SUS og TUR er 
typisk undergået mindre tilpasninger vedrørende opgaver under ram- 
mebevillingen, fortrinsvis udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser og 
undervisningsmaterialer. Herunder var der enkelte opgaver udvalgene 
har angivet som 1. prioritet og enkelte opgaver under årets temaer. 
Størst tilpasning er sket på TURs område, hvilket skal ses i lyset af, at 
der blev ansøgt et stort beløb, og at udvalget de senere år ikke har 
brugt betydelige dele af de tildelte tilskud. 

 
- 3 udvalg BAI, TE og IF&MI svejsning og fyringsteknik, er indstillet 

til tilskud svarende til det ansøgte, på baggrund af ansøgninger, som 
for så vidt angår TE og IF&MI er af væsentlig mindre omfang end 
normalt, og for BAIs vedkommende svarer til det normale niveau, 
samtidig med udvalget har haft en god økonomistyring de senere år 
og har brugt de tildelte midler. 

 

1. prioriteter 
Udvalgene har ansøgt om tilskud på i alt 20,6 mio.kr. til opgaver, de har mar- 
keret som 1. prioritet. Styrelsen indstiller tilskud på i alt 19,9 mio.kr. til disse, 
hvilket udgør 97 % af det ansøgte. 

 
Temaer 
Udvalgene har ansøgt om tilskud på i alt 12,7 mio.kr. til udviklingsopgaver 
under årets temaer. Styrelsen indstiller tilskud på i alt 11,6 mio.kr. til disse, 
hvilket udgør 91 % af det ansøgte. 
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Samlet indstilling 
Styrelsens indstilling er at imødekomme udvalgenes ansøgninger til udvikling 
af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser mv. med et til- 
skud på 12,3 mio.kr., ud af et ansøgt beløb på 13,9 mio.kr. 

 
Styrelsen indstiller desuden, at der ydes et tilskud på 8,6 mio.kr. til 22 analyser 
mv., ud af et ansøgt beløb på 9,4 mio.kr. til 24 analyser mv. 

 

Konkrete indstillinger om tilskud og begrundelser for dem er beskrevet i et 
indstillingsnotat til hvert udvalgs ansøgninger. Indstillingsnotaterne kan rekvi- 
reres af rådet, hvis det ønskes. 

 
Udvalgenes muligheder for omdisponering i tilskudsperioden 
Hvis et efteruddannelsesudvalg i løbet af tilskudsperioden får behov for at æn- 
dre i fordelingen og indholdet af de opgaver, der er ydet tilskud til, f.eks. på bag- 
grund af ændringer på et af jobområder, udvalget er ansvarlig for at udvikle ar- 
bejdsmarkedsuddannelse til, har udvalget mulighed for selv at omdisponere de 
tilskud, de har fået tildelt, indenfor hver af kategorierne arbejdsmarkedsuddan- 
nelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelser, når opgaverne samtidig 
er ansøgt under samme fælles kompetencebeskrivelse (FKB). 

 

Udvalgene kan desuden ansøge ministeriet om godkendelse af omdisponerin- 
ger imellem disse kategorier, samt om flytning af opgaver mellem de FKB/job- 
områder, de er ansøgt under, så tilskuddet løbende anvendes til det mest rele- 
vante udviklingsarbejde inden for hvert udvalgs område. 

 

Udvalgene har desuden mulighed for at ansøge styrelsen om at foretage æn- 
dringer i analyseprojekter mv, der bliver behov for i løbet af projektperioden. 

 
Der kan ikke ved omdisponering flyttes midler mellem udvikling af arbejdsmar- 
kedsuddannelser mv. (rammebevillingen) og undersøgelser/analyser/evaluerin- 
ger. 

 
Kopi af ansøgninger og projektbeskrivelser mv. 
VEU-rådet kan rekvirere kopi af ansøgninger og projektbeskrivelser mv. hvis 
det ønskes. 
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Punkt 8: Status på AMU-tilsyn 

 
 
 

Materiale: 
 Status på AMU-tilsyn 2021 

 
Bemærkninger: 
Styrelsens tilsyn på AMU-området har fokuseret på tre indsatsområder i 2021: 

 
 Risikobaserede tilsyn, herunder: 

˗ Tilsyn med AMU-udbydernes prøveafholdelse og beståelse mv. 

˗ Kvalitetstilsyn ud fra screening af evalueringsresultater fra Viskvalitet.dk/tilsyn med 

nødundervisning 

˗ Tilsyn med svarprocenter for deltagerevalueringer på AMU med Viskvalitet.dk 

 Tematiske tilsyn, herunder: 

˗ Tilsyn med certifikatuddannelser 
˗ Tilsyn med AMU-udbydernes regeloverholdelse, herunder tilsyn med eksisterende 

AMU-udbyderes forvaltning af nye udbudsgodkendelser og tilsyn med IDV-aktivite- 
ter og tilsyn med anvendelse af Forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU. 

 Enkeltsagstilsyn 

 
Resultaterne af tilsynet gennemgås i notatet. 

 

 
Behandling: 
Til drøftelse. 
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VEU-rådet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status på AMU-tilsyn 2021 

 
Styrelsens tilsyn på AMU-området har fokuseret på tre indsatsområder i 

2021: 

 

 Risikobaserede tilsyn, herunder: 

 Tilsyn med AMU-udbydernes prøveafholdelse og beståelse mv. 

 Kvalitetstilsyn ud fra screening af evalueringsresultater fra Vis- 

kvalitet.dk/tilsyn med nødundervisning 

 Tilsyn med svarprocenter for deltagerevalueringer på AMU 

med Viskvalitet.dk 

 Tematiske tilsyn, herunder: 

 Tilsyn med certifikatuddannelser 

 Tilsyn med AMU-udbydernes regeloverholdelse, herunder til- 

syn med eksisterende AMU-udbyderes forvaltning af nye ud- 

budsgodkendelser og tilsyn med IDV-aktiviteter og tilsyn med 

anvendelse af Forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU. 

 Enkeltsagstilsyn 

 
Nedenfor gennemgås resultaterne af tilsynet på de tre områder. 

 
Risikobaserede tilsyn 

Tilsyn med AMU-udbydernes prøveafholdelse og beståelse mv. 

Styrelsen har i 2021 gennemført et risikobaseret tilsyn med udbydernes 

prøveafholdelse, herunder om undervisningen har den fornødne kvalitet 

til, at deltagerne kan bestå. 

 
Tilsynet blev gennemført på baggrund af udbydernes indberettede prø- 

veresultater for 3. kvartal 2020, hvor der blev udtaget 5 udbydere med 

udgangspunkt i fire fokusområder, der indbefattede hhv. omfang af; be- 

ståede prøver/omprøver, dispensationer, manglende prøvedeltagelse og 

beviser opnået ved IKV. En udbyder udgik efterfølgende af tilsynet, da 
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udbyderen kunne oplyse, at de lå højt på den pågældende indikatorer, på 

grund af en teknisk fejl i deres indberetning af prøveresultater. 

 
Der blev afholdt online møder med de udvalgte udbydere i 2. kvartal 

med henblik på drøftelse af årsagerne til, at de lå højt på de indikatorer, 

som de var udtaget på. 

 
Overordnet set har tilsynet ikke påvist større problemer med afholdelsen 

af prøver hos udbyderne. Dog viser tilsynet, at en betydelig andel af kur- 

sisterne (6,7 pct.) ikke har deltaget i prøverne. Der er en del spredning på 

landsplan, og nogle udbydere haf haft en meget høj andel af kursister, 

der ikke har deltaget i prøverne. Tilsynet viste, at der er forskellige årsa- 

ger til den manglende deltagelse i prøverne, fx manglende motivation el- 

ler usikkerhed i forhold til prøven blandt kursister, virksomheders fravalg 

af prøven på kursisternes vegne, utilstrækkelige skriftsproglige færdighe- 

der, manglende fokus på prøveafholdelse ved udlicitering af kurser samt 

coronarelaterede frafald til kurser. Herudover har der i flere tilfælde væ- 

ret tale om fejlindberetninger for udeblevne eller frameldte kursister. 

 
Tilsynet viste, at der på landsplan fortsat er en relativt lille andel på 2,3 

pct. af kursisterne, der ikke har bestået prøverne. Enkelte udbydere har 

haft en større andel kursister, der ikke har bestået prøven, og enkelte ud- 

bydere har indberettet et højt antal dispensationer. 

 
Herudover har tilsynet afdækket nogle opmærksomhedspunkter i forhold 

til afholdelse af prøver og indberetning af prøveresultater, som er medta- 

get i et brev, der er sendt til alle udbydere om konklusioner og opmærk- 

somhedspunkter for tilsynet. Der er desuden afholdt et digitalt møde for 

alle udbydere om opmærksomhedspunkter fra tilsynet med oplæg fra to 

udbydere om arbejdet med motivation for deltagelse i prøverne. 

 
Kvalitetstilsyn ud fra screening af evalueringsresultater fra Viskvalitet.dk/tilsyn med 

nødundervisning 

AMU-udbyderne var blandt de institutioner, der i 2021 var omfattet af 

den nationale nedlukning i forbindelse med COVID-19. Dermed blev 

der i en periode i vinteren/foråret 2021 primært afholdt AMU som 

nødundervisning. En række AMU-kurser, herunder certifikatuddannel- 

serne, var undtaget for nedlukningen. 

 
Styrelsen gennemførte på den baggrund et tilsyn, hvor uddannelsesind- 

satsen blev undersøgt specifikt for nødundervisning (dvs. eksklusive cer- 

tifikatuddannelser) hos de AMU-udbydere, hvor kursisterne gav de lave- 

ste skriftlige vurderinger i AMU´s evalueringssystem Viskvalitet.dk. 

Dette skete ud fra en vurdering af, at det er her, der er størst risiko for 

forringet kvalitet i uddannelsesindsatsen. 
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Det målrettede risikobaserede tilsyn med nødundervisningen erstattede i 

2021 således det planlagte generelle risikobaserede tilsyn med resulta- 

terne i Viskvalitet.dk. Tilsynet blev gennemført på baggrund af evalue- 

ringsresultater fra nødundervisningen i perioden 16. december 2020 til 

og med januar 2021. 

 
Tilsynet tog afsæt i vurderingerne af 1) kursusudbytte, samt 2) lærernes 

præstation eller 3) undervisningens form og indhold på uddannelser af- 

holdt som nødundervisning, og der blev set dels på udbyderens samlede 

vurdering, dels på hver af AMU-udbydernes uddannelser, som var af- 

holdt som nødundervisning. 

 
På baggrund af screeningens resultater udvalgte styrelsen 5 udbydere til 

tilsyn: 

 2 udbydere blev udvalgt, fordi de som de eneste udbydere på insti- 

tutionsniveau var blandt de 10 % lavest vurderede på mindst 2 kva- 

litetsdimensioner (kursusudbytte og/eller lærerens præstation eller 

undervisningens form og indhold). 

 3 udbydere blev udvalgt, fordi de på institutionsniveau var de lavest 

vurderede på enten lærerens præstation eller undervisningens form 

og indhold, og samtidig var faldet minimum 1,0 point i vurderings- 

resultatet i Viskvalitet.dk i forhold til resultatet for 2019, som var 

grundlaget for sidste år udtagelse. 

 
Styrelsen orienterede de 5 udvalgte udbydere om screeningsresultatet og 

anmodede udbyderne om at forholde sig til resultaterne og redegøre her- 

for, samt om at beskrive hvilke konkrete tiltag de ville iværksætte for at 

forbedre kvaliteten af nødundervisningen. 

 
Udbyderne tydeliggjorde i redegørelserne, at de arbejdede målrettet og 

grundigt med at forbedre deres undervisningskvalitet for nødundervis- 

ning/fjernundervisning, herunder at de havde igangsat initiativer og akti- 

viteter for at opnå deres fastsatte målsætninger for forbedring af evalue- 

ringsresultater fx. i form af justeret undervisning og materialer, tydeligere 

rammer for fjernundervisning, øget og løbende fokus fra både undervi- 

sere og ledelse på evalueringsresultater, samt en styrket forventningsaf- 

stemning med kursister og virksomheder, så kursister i højere grad er 

klar over kursernes form, indhold og formål. 

 
På den baggrund vurderede styrelsen, at alle redegørelserne var tilfreds- 

stillende og afsluttede tilsynet. 

 
Tilsyn med svarprocenter for deltagerevalueringer på AMU med Viskvalitet.dk 

Resultaterne i VisKvalitet.dk er grundlag for kvalitetstilsynet i AMU, 

hvorfor det er en forudsætning, at kursisterne anvender systemet. Der er 

tidligere udmeldt en målsætning om, at 80 procent af deltagerne på en ar- 

bejdsmarkedsuddannelse besvarer evalueringsskemaet. 
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Styrelsen har screenet svarprocenter i Viskvalitet.dk fra 2. halvår 2020, 

som blev valgt, da det var den periode med færrest restriktioner som 

følge af nedlukninger. Ud over tilsynet udsendte styrelsen samtidig en ny 

og udvidet manuel til Viskvalitet.dk. 

 
Undersøgelsen viste, at svarprocenterne generelt var lave og var faldet 

betydeligt sammenlignet med sidste år. Styrelsen valgte at indhente rede- 

gørelser fra de 9 udbydere, som lå under en svarprocent på 40 %. Kun 

19 ud af 82 udbydere levede op til målsætningen om 80 % besvarelse. 

 
Redegørelserne bekræftede styrelsens formodning om, at det markante 

fald i svarprocent især skyldes aflyste kurser grundet nedlukninger, men 

til dels også tekniske vanskeligheder i forbindelse med nye studieadmini- 

strative systemer. 

 
Alle 9 udbydere meldte tilbage, at de i fremadrettet ville have større fo- 

kus på både deltagernes udfyldelse af evalueringsskemaer, samt på slet- 

ning af tomme evalueringsskemaer grundet aflyste eller flyttede kurser. 

Flere udbydere havde ved indsendelse af redegørelsen allerede ændret 

praksis og indført konkrete tiltag som en direkte konsekvens af den ud- 

sendte Viskvalitet.dk-manual. 

 
Tematiske tilsyn 

Tilsyn med certifikatuddannelser 

Formålet med tilsynet var at undersøge, dels hvad udbyderne gjorde for 

at sikre, at uddannelsesefterspørgslen i forhold til certifikatuddannelser 

var blevet imødekommet i forbindelse med, at der var åbent for frem- 

møde på certifikatuddannelserne under corona, dels om de overholdte 

corona-restriktionerne i forhold til test, mundbind, afstand mm. 

 
Styrelsen udvalgte 4 større udbydere af certifikatuddannelser i tilsynet og 

bad dem om at redegøre skriftligt herfor. 

 
Udbyderne tydeliggjorde i redegørelserne, hvordan de hver især havde 

iværksat en række gode tiltag for at sikre, at uddannelsesefterspørgslen 

var blevet imødekommet (fx med opslag på forsiden af udbyderens 

hjemmeside, med kontakt til jobcentre og annoncering via sociale me- 

dier), og hvordan de havde fulgt gældende krav og retningslinjer med 

hensyn til at forebygge smittespredning. 

 
Styrelsen afsluttede på den baggrund tilsynet med certifikatuddannelser. 

 
Tilsyn med AMU-udbydernes regeloverholdelse 
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Det overordnede formål med tilsynet, som er en fast del af AMU-tilsy- 

net, er at undersøge uddannelsesindsatsen hos AMU-udbyderne, herun- 

der at regeloverholdelse og den overordnede kvalitet i undervisningen ef- 

terses på en række punkter. 

 
Tilsynet har særligt fokus på, om AMU-udbyderne forvalter og udfolder 

rammerne for deres udbudsgodkendelser i overensstemmelse med reg- 

lerne, herunder om de leverer undervisning ud fra arbejdsmarkedsuddan- 

nelsernes centralt godkendte mål. 

 
Styrelsen har i 2021 ført tilsyn med følgende områder i forbindelse med 

tilsynet med AMU-udbydernes regeloverholdelse. 

 
Tilsyn med eksisterende AMU-udbyderes forvaltning af nye udbudsgodkendelser 

Styrelsen har i 2021 ført tilsyn med, hvordan eksisterende udbydere har 

forvaltet nye udbudsgodkendelser, som de fik i forbindelse med den lø- 

bende udbudsrunde i 2020. Styrelsen har i den forbindelse gennemført et 

uanmeldt tilsyn, som forventes afsluttet uden bemærkninger. 

 
Tilsyn med IDV 

Styrelsen har i 2021 ført tilsyn med AMU-udbydernes udbud af kurser og 

uddannelsesforløb som indtægtsdækket virksomhed (IDV). 

 
Styrelsen igangsatte tilsynet på baggrund af oplysninger om, at de gæl- 

dende regler for udbud af hhv. IDV og ordinær tilskudsfinansieret AMU 

muligvis blev forvaltet på en uhensigtsmæssig måde. Efter det oplyste til- 

sidesatte visse udbydere udbuddet af ordinære AMU-kurser, for i stedet 

at tilbyde virksomhederne kurser med tilsvarende indhold som indtægts- 

dækket virksomhed. En sådan praksis er i strid med udbudspligten. 

 
På den baggrund blev tre udbydere udtaget til tilsyn. Tilsynet skulle af- 

klare, om udbyderne havde tilsidesat deres udbudspligt. I forbindelse 

med tilsynet blev udbydernes IDV-udbud gennemgået med særlig fokus 

på de IDV-kurser, som havde et sammenfaldende fagligt indhold med 

eksisterende AMU-kurser. 

 
Tilsynet viste, at der var udfordringer hos to ud af tre udvalgte udbydere i 

forhold til overholdelse af udbudspligten. Styrelsen har pålagt disse ud- 

bydere at sikre, at udbudspligten overholdes, og at virksomheder og an- 

dre, der efterspørger uddannelse, tilbydes et relevant AMU-kursusudbud. 

 
Styrelsen vil som opfølgning på tilsynet sende et hyrdebrev til alle udby- 

dere, som tydeliggør de gældende regler for udbudspligt og IDV-udbud. 

Desuden planlægger styrelsen at gennemføre yderligere tilsyn med IDV 

og udbydernes overholdelse af udbudsforpligtelsen i 2022. 

 
Tilsyn med anvendelse af Forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU 
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Forsøget giver udbyderne mulighed for at anvende gæstelærere til at un- 

dervise i hele kurset og uden egne undervisere også er tilstede. Det gæl- 

der også på kurser, hvor kursisterne er fra samme virksomhed som gæ- 

stelæreren. 

 

Styrelsen har i 2021 været på tilsynsbesøg hos én udbyder, der har af- 

holdt kurser med brug af gæstelærere som undervisere. Kurserne afhol- 

des som led i den forsøgsordning, der blev aftalt i forbindelse med tre- 

partsaftalen fra 2017. Styrelsen forventer, at tilsynet afsluttes med få be- 

mærkninger. 

 
Enkeltsagstilsyn 

Styrelsen har indtil nu i løbet af 2021 haft fire enkeltsagstilsyn. Disse har 

omfattet følgende: 

 
Tilsynssag vedr. forsøg med VEU-godtgørelse til fuld fjernundervisning. 

I forsøget er opstillet som betingelse, at der er prøve på de uddannelser, 

der kan anvendes i forsøget. Tilsynet vedrørte utilstrækkelig information 

til deltagerne om prøver (og dermed hvilke uddannelser, der indgik i for- 

søget). Desuden viste det sig, at udbyderen i en periode ikke havde af- 

holdte prøver på kurser afholdt som fjernundervisning, og at der alligevel 

blev udstedt beviser. Tilsynet blev afsluttet med en påtale til udbyderen 

om at bringe deres praksis i overensstemmelse med reglerne. 

 
Tilsyn vedr. forsøg med VEU-godtgørelse ved fuld fjernundervisning. 

Udbyderen havde ikke fulgt forsøgsvilkårene, da visse kurser var udlagt 

til en anden udbyder, hvilket ikke var en mulighed i forsøgsvilkårene. 

Udbyderen fik en påtale for overskridelsen af forsøgsvilkårene vedrø- 

rende udlægning og indskærpet af overholde forsøgets betingelser. For- 

søgsbetingelser er efterfølgende justeret, så de også rummer mulighed for 

udlægning. På baggrund af sagen blev forsøgsbetingelserne præciseret 

over for AMU-udbyderne. 

 
Tilsyn vedrørende udlicitering. Ved udlicitering havde en udbyder ikke 

sikret, at en udliciteringspart kendte AMU-reglerne i tilstrækkelig grad og 

havde ikke i tilstrækkelig grad ført tilsyn med udliciterede AMU-aktivite- 

ter. Udliciteringsaftaler var desuden ikke offentliggjort, som de skulle. 

Udbyderen fik påbud om at føre ekstra tilsyn med alle sine udliciterede 

aktiviteter, samt sikre information til alle sine udliciteringsparter om reg- 

lerne, og at udliciteringsparter offentliggør de indgåede udliciteringsafta- 

ler. Mistanken om regelbruddet skete under nedlukningen, hvor en udli- 

citeringspart spurgte til regler for afholdelse, og der er ikke kendskab til, 

at der skulle være afholdt kurser, som ikke ville kunne rummes inden for 

regelsættet. 
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Tilsyn med IKV-forløb: STUK har iværksat en tilsynssag vedrørende et 

IKV-forløb hos en AMU-udbyder. En kursist har uretmæssigt udløst 

VEU-godtgørelse til arbejdsgiver. Forhold vedrørende tilrettelæggelsen 

af IKV-forløbet og kursisternes deltagelse i IKV-forløbet har krævet 

nærmere undersøgelser, som pt. pågår. 
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Punkt 9: Status for test og prøver 
samt løbende orientering om udvikling af prøver 

 
 

Materiale: 
 Status for test og prøver samt løbende orientering om udvikling af prøver 

 

 
Bemærkninger: 
Status er, at der (pr. 17. november 2021) er 1.983 uddannelser med en gældende prøve. Der 
findes pt. 3.293 uddannelser i alt, hvoraf 331 er certifikatuddannelser, hvor spørgsmålet om 
prøver kan være reguleret af en anden myndighed. Det totale antal udviklede prøver siden 
trepartsaftalen er 2.456. 

 
 

Behandling: 
Til drøftelse 
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Status for test og prøver samt løbende orientering om udvikling af 

prøver 

 

 
Status for prøver i AMU 

På baggrund af trepartsaftalen – og reguleret i lov om arbejdsmarkedsud- 

dannelser – er der indført krav om, at arbejdsmarkedsuddannelser med 

en aktivitet på minimum 0,5 årselev det seneste kalenderår kun kan udby- 

des, når der er en godkendt prøve på uddannelsen. Det er desuden fast- 

sat, at øvrige arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en cen- 

tral godkendt prøve, alene kan udbydes med denne godkendte prøve. 

 
Status er på den baggrund, at der (pr. 17. november 2021) er 1.983 ud- 

dannelser med en gældende prøve. Der findes pt. 3.293 uddannelser i alt, 

hvoraf 331 er certifikatuddannelser, hvor spørgsmålet om prøver kan 

være reguleret af en anden myndighed. Det totale antal udviklede prøver 

siden trepartsaftalen er 2.4561. Når der dermed er 473 prøver, som ikke 

længere anvendes, skyldes det, at prøven er erstattet af en ny prøve. 

Dette kan fx skyldes, at der har været behov for en mindre justering i 

den oprindelige prøve, eller at prøven er ændret helt. 

 
Udviklede prøver fordelt på år 

År Antal 

2019 1.294 

2020 786 

2021 376 

I alt 2.456 

 
I tabellen nedenfor er vist, hvor mange uddannelser, hvert udvalg har ud- 

viklet prøver til pt. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administra- 

tion, Kommunikation og Ledelse er det udvalg, som har udviklet flest 

 

 
1 Her er ikke medregnet prøver til uddannelser, som er nedlukket. 
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prøver til flest uddannelser, mens Træets Efteruddannelser har udviklet 

prøver til færrest uddannelser. 

 
 
 

 
Uddannelser med prøver fordelt på efteruddannelsesudvalg 

Forkor- 

telse 

 
Udvalg 

Samlet 

antal 

 
Andel 

 
BAI 

Efteruddannelsesudvalget for bygge, anlæg og 

industri 

254 13% 

 
ETIE 

Efteruddannelsesudvalget for tekniske instal- 

lationer og energi 

137 7% 

 
FEVU 

Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærds- 

uddannelser 

178 9% 

 
HAKL 

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Admi- 

nistration, Kommunikation og Ledelse 

282 14% 

 
IF 

Industriens Fællesudvalg for Erhvervs- og 

Arbejdsmarkedsuddannelser 

250 13% 

IF & MI Svejsning og fyringsteknik 47 2% 

 
KHRU 

Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Re- 

staurant, Bager, Konditor og Kødbranchen 

197 10% 

MI Metalindustriens Uddannelsesudvalg 238 12% 

 
MJE 

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesud- 

valg 

148 7% 

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg 104 5% 

TE Træets Efteruddannelser 19 1% 

TUR Transporterhvervets Uddannelser 129 7% 

Sum Alle udvalg i alt 1.983 100% 

 

 
Krav om nye prøver 

På baggrund af aktiviteten i 2020 er der krav om, at der inden årsskiftet 

udvikles 38 nye prøver til eksisterende uddannelser. Det skyldes, at disse 

38 uddannelser i 2020 havde en aktivitet på min. 0,5 årselev og ikke alle- 

rede havde central godkendt prøve. Hertil kommer prøver til nye uddan- 

nelser, hvor der som udgangspunkt altid er krav om prøve. 

 
Nedenstående tabel viser hvor mange uddannelser, som udvalgene skal 

udvikle prøver til inden udgangen af 2021. Aktiviteten er baseret på akti- 

vitet fra hele 2020. 

 
Uddannelser uden prøve, hvor der er krav om prøve i 2021 

EUU, 

kort 

 
Udvalg 

 
Antal 

BAI Efteruddannelsesudvalget for bygge, anlæg og industri 5 
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EUU, 

kort 

 
Udvalg 

 
Antal 

 
ETIE 

Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og 

energi 
 

2 

FEVU Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser 1 

 
HAKL 

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, 

Kommunikation og Ledelse 

 
8 

 
IF 

Industriens Fællesudvalg for Erhvervs- og Arbejdsmar- 

kedsuddannelser 

 
6 

IF & MI Svejsning og fyringsteknik 0 

 
KHRU 

Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, 

Konditor og Kødbranchen 

 
1 

MI Metalindustriens Uddannelsesudvalg 8 

MJE Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg 4 

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg 0 

TE Træets Efteruddannelser 0 

TUR Transporterhvervets Uddannelser 3 

Sum Alle udvalg i alt 38 

 

Det relativt lave antal uddannelser med nyt prøvekrav i 2021 skyldes for- 

mentlig både en lavere aktivitet i 2020 grundet COVID19, samt at antal- 

let af uddannelser uden central godkendt prøve løbende vil blive reduce- 

ret, da alle nye uddannelser som udgangspunkt skal have en prøve. 

 
På baggrund af dialog med udvalgene er det pt. indtrykket, at alle prøver, 

der skal udvikles og godkendes inden årsskiftet for at kunne udbydes i 

2022, er i god proces. Der er herudover nyudviklet 120 nye uddannelser 

med prøver i 2021. 
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Punkt 10: Forbrug og aktivitet 

 
 

 
Materiale: 

 Notat om forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efterud- 
dannelsesområde for 1.-3. kvartal 2021 

 
Bemærkninger: 
Notatet opgør aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 
for 1.-3. kvartal 2021. 

 
For alle opgørelser i rapporten tages der forbehold for, at alle udbydere af VEU i dele af 2021 
og 2020 har været omlagt til varierende niveauer af nødundervisning som følge af Covid-19 
og i nogle tilfælde også aflysninger. 

 
I 1.-3. kvartal af 2021 er den ordinære aktivitet på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 
målt i årselever steget med 1 pct. i forhold til aktiviteten i 1.-3. kvartal 2020. 

 
På det almene område er aktiviteten på FVU inklusiv rekvireret aktivitet faldet med 16 pct. i 
1.-3. kvartal 2021 sammenlignet med samme periode sidste år. 

 
Aktiviteten på avu ekskl. rekvireret aktivitet er faldet med 11 pct., mens aktiviteten på OBU er 
faldet med 9 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. 

 
Behandling: 
Til drøftelse. 
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Børne- og Undervisningsministeriet 
 
 

Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og 

efteruddannelsesområde for 1.-3. kvartal 2021 

November 2021 

 

 
 

Resume 

Notatet opgør aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og ef- 

teruddannelse for 1.-3. kvartal 2021. 

 
Forbehold for Covid-19 og efterindberetninger 

For alle opgørelser i rapporten tages der forbehold for, at alle udbydere af VEU i 

dele af 2021 og 2020 har været omlagt til varierende niveauer af nødundervisning 

som følge af Covid-19 og i nogle tilfælde også aflysninger. Ved gennemlæsning af 

alle opgørelser i rapporten skal der derfor tages forbehold for Covid-19-nedluk- 

ningernes betydning for aktiviteten. 

 
Særligt for AMU-aktiviteten gælder det, at en mindre del af den opgjorte aktivitet 

stammer fra ikke-afholdt aktivitet. Ved nedlukningen fik AMU-udbyderne udbe- 

talt tilskud baseret på kursus-tilmeldinger indgået inden nedlukningerne, for kurser 

der måtte aflyses pga. covid-19-nedlukningerne, og som ikke kunne afholdes som 

nødundervisning. Den ikke-afholdte aktivitet er en delmængde af rapportens data- 

grundlag, da den bygger på tilskudsdata. 

 
Der forekommer en del efterindberetninger af aktivitet på VEU-området. Aktivi- 

tets- og forbrugstal skal derfor læses med forbehold for, at de kan ændre sig efter- 

følgende. For at sikre konsistens i forbrugsrapporternes indhold og for at sikre et 

retvisende sammenligningsgrundlag anvendes derfor de nyeste tilskuds- og aktivi- 

tetsdata for 1.-3. kvartal 2021 – som endnu ikke er påvirket af efterindberetninger 

– samt data for 1.-3. kvartal 2020, som de så ud ved udarbejdelsen af sidste års 

forbrugsrapport, hvor de endnu ikke var påvirket af efterindberetninger. 

 
Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 

I 1.-3. kvartal af 2021 er den ordinære aktivitet på Arbejdsmarkedsuddannelserne 

(AMU) målt i årselever steget med 1 pct. i forhold til aktiviteten i 1.-3. kvartal 

2020. Forbruget på AMU er i 1.-3. kvartal 2021 steget med 4 pct. i forhold til 1.-3. 

kvartal 2020. 

 
Aktiviteten på AMU er for 6 ugers jobrettet uddannelse faldet med 7 pct., aktivite- 

ten for kursister med en videregående uddannelse er faldet med 18 pct., mens den 

øvrige rekvirerede aktivitet er steget med 24 pct. Den samlede AMU-aktivitet for 

både beskæftigede og ledige er steget med 2 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2020. 

 
Forbrug af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og logi) udgør i 1.-3. kvartal 

2021 339,4 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 3 pct. ift. 1.-3. kvartal 2020. 

 
Almen voksenuddannelse 

På det almene område er aktiviteten på FVU inklusiv rekvireret aktivitet faldet 

med 16 pct. i 1.-3. kvartal 2021 sammenlignet med samme periode sidste år. FVU- 

aktiviteten eksklusiv rekvireret aktivitet er ligeledes faldet med 16 pct. Det samlede 
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aktivitetsfald på FVU skyldes især, at aktiviteten på FVU-dansk og FVU-matema- 

tik er faldet. Her er aktiviteten på FVU-dansk ekskl. rekvireret aktivitet faldet med 

20 pct. og aktiviteten på FVU-matematik ekskl. rekvireret aktivitet faldet med 21 

pct. i 1.-3. kvartal 2021 sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiviteten på 

FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgør i alt ca. 78 pct. af den budgetterede aktivitet 

på FL21. 

 
I 1.-3. kvartal 2021 blev der foretaget 19.209 screeninger på FVU, hvilket er et 

fald på 13 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2020. 

 
Aktiviteten på avu ekskl. rekvireret aktivitet er faldet med 11 pct., mens aktiviteten 

på OBU er faldet med 9 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Virk- 

somhedsrettet OBU udgør ca. 11 pct. af den samlede aktivitet på ordblindeområ- 

det i 1.-3. kvartal 2021. OBU- og avu-aktiviteten i 1.-3. kvartal 2021 udgør hhv. 54 

pct. og 78 pct. af den budgetterede aktivitet på FL21. 

 
Aktivitet på erhvervsrettet VEU 

Den samlede ordinære aktivitet på AMU – dvs. aktivitet inden for de fælles kom- 

petencebeskrivelser (FKB) – udgør i 1.-3. kvartal 2021 2.594 årselever. Samlet set 

er der budgetteret med en aktivitet inden for FKB på 5.608 årselever i 2021, hvor- 

med aktiviteten i 1.-3. kvartal 2021 udgør 46 pct. af det budgetterede på FL21. 

Der er tale om en aktivitetsstigning på 1 pct. ift. perioden 1.-3. kvartal 2020. 
 

Tabel 1: Aktivitet i årselever i 1.-3. kvartal 2021 - inden for de fælles 
kompetencebeskrivelser (FKB), årselever 

 
Aktivitet 

1.-3. kvartal 

2021 

Budgetteret 
aktivitet FL 

2021 

Andel af 
budgetteret 
aktivitet på 

FL 2021 

Ændring ift. 
1.-3. kvartal 

2020, i pct. 

AB Metalindustriens 
Uddannelsesudvalg 

107 228 47% 19% 

AD Handel, Administra- 
tion, Kommunikation og 
Ledelse 

 

226 
 

597 
 

38% 
 

-4% 

AE ServiceErhvervenes 
Efteruddannelsesudvalg 

81 193 42% 0% 

AF Bygge-/Anlægs- 
området og -Industri 

231 496 47% -7% 

AG Tekniske Installationer 
og Energi 

34 101 33% -15% 

AH Træets 
Efteruddannelser 

1 1 68% -33% 

AI Mejeri- og Jordbrugets 
Efteruddannelsesudvalg 

106 280 38% -18% 

AJ Køkken-Hotel-Restau- 
rant-Bager-Konditor- 
Kødbranchen 

 
34 

 
88 

 
39% 

 
-10% 

AK Transporterhvervets 
Uddannelser 

1.243 2.463 50% 4% 
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Aktivitet 

1.-3. kvartal 

2021 

Budgetteret 
aktivitet FL 

2021 

Andel af 
budgetteret 
aktivitet på 

FL 2021 

Ændring ift. 
1.-3. kvartal 

2020, i pct. 

AL Pædagogiske Område 
og Social og Sundheds- 
området 

 

280 
 

532 
 

53% 
 

24% 

AP Tværgående kurser & 
flygtninge-/indvandrer- 
kurser 

 
17 

 
40 

 
41% 

 
-17% 

AQ IF & MI - Svejsning 
og fyringsteknik 

82 184 45% 11% 

AT Individuel 
kompetencevurdering 

5 16 33% -25% 

AA Industriens 
Fællesudvalg 

147 389 38% -17% 

I alt 2.594 5.608 46% 1% 

 

Den samlede aktivitet på AMU for både beskæftigede og ledige (dvs. inkl. rekvire- 

ret aktivitet) udgør 3.723 årselever i perioden 1.-3. kvartal 2021, hvilket svarer til 

en stigning på 2 pct. sammenlignet med samme periode (1.-3. kvartal) i 2020, jf. ta- 

bel 2. 

 
Ud over den ordinære aktivitet, der udgør 2.594 årselever i perioden 1.-3. kvartal 

2021, består den samlede aktivitet på AMU af 528 årselever på 6 ugers selvvalgt 

uddannelse, 80 årselever for personer med videregående uddannelse samt 521 års- 

elever vedrørende øvrig rekvireret uddannelse. 

 

Tabel 2: Rekvireret AMU-aktivitet i 1.-3. kvartal 2021, årselever 

  
6 ugers 

selv- 
valgt 

uddan- 
nelse 

 
Æn- 
dring 

ift. sid- 
ste år 
(pct.) 

Person- 
er med 
en vide- 

regå- 
ende 

uddan- 
nelse 

 
Æn- 
dring 

ift. sid- 
ste år 
(pct.) 

 

Øvrigt 
rekvire- 
ret akti- 

vitet 

 
Æn- 
dring 

ift. sid- 
ste år 
(pct.) 

 

Aktivi- 
tet i alt, 
inkl. ta- 

bel 1 

 
Æn- 
dring 

ift. sid- 
ste år 
(pct.) 

AB Metalindustriens 
Uddannelsesudvalg 

2 -38% 3 29% 1 -30% 113 17% 

AD Handel, Administra- 
tion, Kommunikation og 
Ledelse 

 

77 
 

-16% 
 

35 
 

22% 
 

47 
 

48% 
 

386 
 

-1% 

AE ServiceErhvervenes 
Efteruddannelsesudvalg 

13 4% 1 -43% 46 20% 141 6% 

AF Bygge-/Anlægs- 
området og -Industri 

13 -8% 3 -43% 26 -17% 274 -8% 

AG Tekniske 
Installationer og Energi 

3 7% 1,5 -26% 2 -41% 41 -18% 

AH Træets 
Efteruddannelser 

0 - 0 - 0 - 1 -33% 
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6 ugers 
selv- 
valgt 

uddan- 
nelse 

 

Æn- 
dring 

ift. sid- 
ste år 
(pct.) 

Person- 
er med 
en vide- 

regå- 
ende 

uddan- 
nelse 

 

Æn- 
dring 

ift. sid- 
ste år 
(pct.) 

 
Øvrigt 
rekvire- 
ret akti- 

vitet 

 

Æn- 
dring 

ift. sid- 
ste år 
(pct.) 

 
Aktivi- 
tet i alt, 
inkl. ta- 

bel 1 

 

Æn- 
dring 

ift. sid- 
ste år 
(pct.) 

AI Mejeri- og Jordbrugets 
Efteruddannelsesudvalg 

13 -40% 2 -65% 9 -19% 129 -22% 

AJ Køkken-Hotel-Restau- 
rant-Bager-Konditor- 
Kødbranchen 

 

3 
 

-41% 
 

1 
 

-36% 
 

13 
 

-43% 
 

52 
 

-24% 

AK Transporterhvervets 
Uddannelser 

336 -6% 5 -77% 286 34% 1.870 5% 

AL Pædagogiske Område 
og Social og Sundheds- 
området 

 

27 
 

105% 
 

17 
 

-8% 
 

44 
 

85% 
 

368 
 

31% 

AP Tværgående kurser & 
flygtninge-/indvandrer- 
kurser 

 
2 

 
-9% 

 
2 

 
115% 

 
18 

 
206% 

 
39 

 
34% 

AQ IF & MI - Svejsning 
og fyringsteknik 

20 -28% 0 -63% 10 14% 113 1% 

AT Individuel 
kompetencevurdering 

0 -100% 0 - 2 84% 7 -21% 

AA Industriens 
Fællesudvalg 

18 -4% 8 -2% 15 -39% 188 -18% 

I alt 528 -7% 80 -18% 521 24% 3.723 2% 

Anm.: ’Heraf personer med en videregående uddannelse’ dækker over personer med en videregående uddannelse, hvor der er opkrævet fuld delta- 

gerbetaling. Derudover tages der forbehold for evt. upræcisheder i sammenligningen af 2020 aktivitet med 2019 aktivitet som følge af den nye 

opgørelsesmetode, hvor aktiviteten fordeles på efteruddannelsesudvalg frem for EVE-grupper. 

 

Figur 1 viser, som supplement til forbrugsrapportens fokus på indeværende år, en 

længere tidsserie over udviklingen i aktiviteten inden for den fælles kompetence- 

beskrivelse i perioden fra 2011-2020. 

 

Kilde: uddannelsesstatistik.dk 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

0 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Figur 1: Aktivitet fra 2011-2020 inden for de fælles kompetence- 

beskrivelser FKB, årselever 
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Forbrug af undervisningstaxameter på erhvervsrettet VEU 

Inden for FKB er forbruget steget med 4 pct. sammenlignet med forbruget i 1.-3. 

kvartal 2020, og forbrugsprocenten er 50 pct. af det budgetterede på FL21, jf. tabel 

3. 

 

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

 Forbrug 
1.-3. kvartal 

2021 

Budgetteret 
forbrug FL 

2021 

Andel af 
budgetteret 
forbrug på 

FL 2021 

Ændring ift. 
1.-3. kvartal 

2020 

AB Metalindustriens 
Uddannelsesudvalg 

8,7 17,6 49% 21% 

AD Handel, Administra- 
tion, Kommunikation og 
Ledelse 

 

11,4 
 

27,9 
 

41% 
 

0% 

AE ServiceErhvervenes 
Efteruddannelsesudvalg 

4,7 10,6 44% 1% 

AF Bygge-/Anlægs- 
området og -Industri 

20,3 42,2 48% -8% 

AG Tekniske Installatio- 
ner og Energi 

3,1 8,4 37% -12% 

AH Træets 
Efteruddannelser 

0,0 0,1 46% -9% 

AI Mejeri- og Jordbrugets 
Efteruddannelsesudvalg 

8,2 20,5 40% -17% 

AJ Køkken-Hotel-Restau- 
rant-Bager-Konditor- 
Kødbranchen 

 

2,2 
 

5,2 
 

42% 
 

-4% 

AK Transporterhvervets 
Uddannelser 

171,9 324,4 53% 5% 

AL Pædagogiske Område 
og Social og Sundheds- 
området 

 

23,3 
 

41,6 
 

56% 
 

27% 

AP Tværgående kurser & 
flygtninge-/indvandrer- 
kurser 

 

1,2 
 

2,7 
 

46% 
 

-14% 

AQ IF & MI - Svejsning 
og fyringsteknik 

12,3 26,5 46% 10% 

AT Individuel 
kompetencevurdering 

0,5 1,3 35% -27% 

AA Industriens 
Fællesudvalg 

11,6 28,0 41% -14% 

I alt 279,3 557,0 50% 4% 

Anm.: Der ses udelukkende på forbrug finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet. 

 
Forbrug af VEU-godtgørelse 

Forbruget af VEU-godtgørelse, befordringstilskud samt kost og logi er faldet med 

3 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2020, jf. tabel 4. 
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Forbruget af godtgørelse er faldet med 2 pct. sammenlignet med samme periode 

sidste år, forbruget af befordringstilskud er faldet med 10 pct. og forbruget af kost 

og logi er faldet med 17 pct. 

 

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

 
Godtgørelse 

Forbrug 

1.-3. kvartal 2021 

Ændring ift. 

1.-3. kvartal 2020 

301,8 -2% 

Befordring 15,9 -10% 

Kost og logi 21,7 -17% 

I alt 339,4 -3% 

Kilde: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 
Anm. Forbruget af VEU-godtgørelse er opgjort eksklusiv hensættelser, for at kunne sammenligne med forbruget og 

den beregnede trækprocent i årene før AUB overtog udbetalingen af VEU-godtgørelse. AUB anvender i deres regn- 

skabsaflæggelse normalt hensættelser, og det vil derfor på sigt være hensigtsmæssigt at anvende den samme fremgangs- 

måde. 

 
Trækprocenten for VEU-godtgørelsen er ved afslutningen af 3. kvartal 2021 op- 

gjort til 65 pct., hvilket er på niveau med 2020, men svarer til et fald på 14 pro- 

centpoint ift. trækprocenten i hele 2019, jf. figur 2. 

 
Det skyldes formentlig, at der både i 2020 og 2021 indgår aktivitet fra ikke-af- 

holdte kurser, som har udløst statstilskud pga. Covid-19-nedlukningerne. De ikke- 

afholdte kurser udløser ikke VEU-godtgørelse, hvorfor trækprocenten bliver la- 

vere. 

 

Kilde: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og BUVM 

100% 

79% 
80% 74% 

67% 66% 65% 
58% 58% 60% 61% 

65% 
60% 

60% 

40% 

20% 

0% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

VEU-trækprocent, Fremskrivning VEU-trækprocent 

Figur 2: VEU-trækprocent, 2011-2020 
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Kilde: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 

Anm.: Figuren viser udviklingen i forbruget af VEU-godtgørelse eksklusiv forbrug til befordring og kost & logi. 

 
Aktivitet på FVU 

I tabel 5-8 ses aktiviteten på FVU i 1.-3. kvartal 2021 sammenlignet med aktiviteten 

samme periode sidste år. 

 
For FVU ligger aktiviteten inklusiv rekvireret aktivitet i 1.-3. kvartal på 2.243 års- 

elever. Det svarer til et fald på 16 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. 

Faldet skyldes et fald i aktiviteten på FVU-dansk og FVU-matematik. I begge fag 

er aktiviteten (inkl. rekvireret aktivitet) faldet med 19 pct. i 1.-3. kvartal 2021 

sammenlignet med samme periode sidste år. 

 
I 1.-3. kvartal 2021 udgør aktiviteten på FVU-dansk 1.831 årselever på FVU dansk 

(hvoraf 366 er årselever på FVU-Start), mens aktiviteten på FVU-matematik ud- 

gør 254 årselever. 

 
Derudover fordeler årseleverne i 1.-3. kvartal 2021 sig med 45 årselever på FVU- 

engelsk og 113 årselever på FVU-digital. Sammenlignet med samme periode sidste 

år er der sket en stigning i antallet af årselever på både FVU-engelsk og FVU-digi- 

tal. 

Tabel 5: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, årselever - FVU 

 1.-3. kvartal 2020 1.-3. kvartal 2021 Ændring ift. sidste år 

FVU-dansk 2.262 1.831 -431 (-19%) 

-  heraf FVU-Start 293 366 73 (25%) 

FVU-matematik 313 254 -59 (-19%) 

FVU-engelsk 34 45 11 (31%) 

FVU-digital 65 113 48 (73) 

I alt 2.674 2.243 -431 (-16%) 

 
I 1.-3. kvartal 2021 står driftsoverenskomstparterne for ca. 68 pct. af den samlede 

aktivitet på FVU inkl. rekvireret aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne står 

1.000 

 
800 

 
600 

 
400 

 
200 

 
0 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Figur 3: Årligt forbrug af VEU-godtgørelse, 2011-2020, mio. kr., 2021-pl 



48  

Børne- og Undervisningsministeriet 

 
sprogcentre samt folkeoplysnings- og daghøjskoler for størstedelen af aktiviteten, 

jf. tabel 6. 

 
Både på VUC’er og på institutioner med driftsoverenskomster er antallet af årsele- 

ver på FVU faldet sammenlignet med samme periode sidste år. På VUC’er er an- 

tallet af årselever faldet med 9 pct. På institutioner med driftsoverenskomst er an- 

tallet af årselever faldet med 19 pct. 

 

Tabel 6: Driftsoverenskomstparter inkl. rekvireret aktivitet, årselever - FVU 

 
1.-3. kvartal 2020 1.-3. kvartal 2021 

Ændring ift. 
sidste år 

VUC 

(og andre inst., der varetager VUC’s 
geografiske udbudsforpligtelser) 

781 708 -73 (-9%) 

Driftsoverenskomster 1.894 1.535 -359 (-19%) 

- heraf sprogcentre 927 714 -214 (-23%) 

- heraf folkeoplysning og dag 789 704 -85 (-11%) 

- heraf erhvervsskoler mv. 148 109 -39 (-26%) 

- heraf specialskoler for voksne 29 8 -21 (-74%) 

I alt 2.674 2.243 -413 (-16% 

 

Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgør 2.130 årselever i 1.-3. kvartal 

2021. I forhold til sidste år svarer det til et fald på 17 pct., jf. tabel 7. 

 
Faldet i aktivitet skyldes også her et fald på FVU-dansk og FVU-matematik, som 

sammenlignet med samme periode sidste år er faldet med hhv. 20 pct. og 21 pct. 

 
I 1.-3. kvartal 2021 udgør aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet ca. 78 pct. 

af den budgetterede aktivitet på FL21 (2.748 årselever). 

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

 1.-3. kvartal 2020 1.-3. kvartal 2021 Ændring ift. sidste år 

FVU-dansk 2.189 1.760 -429 (-20%) 

- heraf FVU-Start 290 254 -36 (-12%) 

FVU-matematik 274 216 -59 (-21%) 

FVU-engelsk 34 44 10 (29%) 

FVU-digital 65 111 46 (71%) 

I alt 2.564 2.130 -432 (-17%) 

 
68 pct. af den samlede FVU-aktivitet ekskl. rekvireret aktivitet er i 1.-3. kvartal 

2021 afviklet af institutioner med driftsoverenskomst. 

 
Sprogcentre samt folkeoplysningsforbund og daghøjskoler står for størstedelen af 

driftsoverenskomstparternes aktivitet. På VUC’erne er aktiviteten faldet med 9 
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pct. På institutioner med driftsoverenskomster er aktiviteten faldet med 20 pct. i 

forhold til samme periode i 2020. 

 

Tabel 8: Driftsoverenskomstparter ekskl. rekvireret aktivitet, årselever – 
FVU 

 
1.-3. kvartal 2020 1.-3. kvartal 2021 

Ændring ift. 
sidste år 

VUC 

(og andre inst. der varetager VUC’s 
geografiske udbudsforpligtelser) 

739 672 -68 (-9%) 

Driftsoverenskomstparter 1.823 1.459 -365 (-20%) 

- heraf sprogcentre 912 703 -209 (-23%) 

- heraf folkeoplysning og daghøjskoler 741 645 -96 (13%) 

- heraf erhvervsskoler mv. 147 108 -39 (-26%) 

- heraf specialskoler for voksne 23 3 -20 (-86%) 

I alt 2.562 2.130 -432 (-17%) 

 

Antal FVU-screeninger 

Tabel 9 viser alle FVU-screeninger indberettet til Børne- og Undervisningsministe- 

riet i 1.-3. kvartal i årene 2018-2021. I 1.-3. kvartal 2021 gennemførte institutio- 

nerne i alt 19.209 screeninger i forbindelse med FVU, hvilket svarer til et fald på 

13 pct. i forhold til samme periode i 2020. 

 
Antallet af individuelle screeninger er faldet med 6 pct. sammenholdt med samme 

periode sidste år, mens antallet af fællesscreeninger er faldet med hele 42 pct. 

 
Tabel 9: Antal FVU-screeninger 

 
1.-3. 

kvartal 2018 

1.-3. 

kvartal 2019 

1.-3. 

kvartal 2020 

1.-3. 

kvartal 2021 

Ændring ift. 
sidste år 

I alt 35.719 34.327 22.196 19.209 -2.987 (-13%) 

Heraf individuelle 
screeninger 

- 24.954 17.411 16.440 -971 (-6%) 

Heraf fælles-
screeninger 

- 9.373 4.785 2.769 -2.016 (-42%) 

 
Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne 

I tabel 10-11 ses aktiviteten på ordblindeområdet i 1.-3. kvartal 2021 sammenlignet 

med samme periode sidste år. 

 
Den samlede aktivitet ligger i 1.-3. kvartal 2021 på 221 årselever. Sammenlignet 

med samme periode sidste år svarer det til et fald i aktiviteten på 9 pct. jf. tabel 10. 

 
Virksomhedsrettet OBU udgør 24 årselever svarende til ca. 11 pct. af den samlede 

aktivitet på ordblindeområdet. Den samlede aktivitet på OBU udgør i 1.-3. kvartal 

2021 ca. 54 pct. af den budgetterede aktivitet på FL21 (411 årselever). 
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Tabel 10: Aktiviteter i årselever – Ordblindeundervisning for voksne 

 1.-3. kvartal 2020 1.-3. kvartal 2021 
Ændring ift. 

sidste år 

OBU i alt 242 221 -21 (-9%) 

-heraf virksomhedsrettet OBU 26 24 -2 (-7%) 

 

På ordblindeområdet står driftsoverenskomstparterne for ca. 48 pct. af den sam- 

lede aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne står folkeoplysningsforbundene 

og daghøjskolerne for størstedelen af aktiviteten. 

 
For både VUC’erne og driftsoverenskomstparterne kan der konstateres et fald i 

aktiviteten sammenlignet med samme periode sidste år. På VUC er aktiviteten fal- 

det med 3 pct., mens den på institutioner med driftsoverenskomst er faldet med 

14 pct., jf. tabel 11. 

 
Tabel 11: Driftsoverenskomstparter på Ordblindeundervisning for voksne, 
årselever 

 1.-3. kvartal 2020 1.-3. kvartal 2021 
Ændring ift. 

sidste år 

VUC 
(og andre inst., der varetager VUC's 
geografiske udbudsforpligtelser) 

 
119 

 
115 

 
-4 (-3%) 

Driftsoverenskomstparter 123 106 -17 (-14%) 

- heraf sprogcentre 12 15 3 (23%) 

- heraf folkeoplysning og daghøjskoler 96 78 -18 (-18%) 

- heraf erhvervsskoler mv. 10 8 -2 (-18%) 

- heraf specialskoler for voksne 5 5 0 (0%) 

I alt 242 221 -21 (-9%) 

 
Aktivitet på almen voksenuddannelse 

På almen voksenuddannelse (avu) udgør den samlede aktivitet inkl. rekvireret akti- 

vitet i 1.-3. kvartal 2021 4.280 årselever. Det svarer til et fald i aktiviteten på 11 

pct. sammenlignet med samme periode sidste år, jf. tabel 12. 

 

Tabel 12: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, årselever – almen 
voksenuddannelse (avu) 
 1.-3. kvartal 2020 1.-3. kvartal 2021 Ændring ift. sidste år 

I alt 4.819 4.280 -539 (-11%) 

 
Aktiviteten på avu ekskl. rekvireret aktivitet udgør i 1.-3. kvartal 2021 4.250 årsele- 

ver. Det svarer til et fald i aktiviteten på 11 pct. sammenlignet med samme periode 

sidste år, jf. tabel 13. 

 
Aktiviteten på avu-området ekskl. rekvireret aktivitet i 1.-3. kvartal 2021 udgør ca. 

78 pct. af den budgetterede aktivitet på FL21 (5.476 årselever). 
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Tabel 13: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, årselever – almen 
voksenuddannelse (avu) 
 1.-3. kvartal 2020 1.-3. kvartal 2021 Ændring ift. sidste år 

I alt 4.770 4.250 -520 (-11%) 

 

Aktiviteten på kernefag udgør i alt 98,2 pct. af den samlede aktivitet på avu, mens 

aktiviteten på tilbudsfag udgør 1,8 pct., jf. tabel 14. 

 
Tabel 14: Fordeling mellem kernefag og tilbudsfag på alemen 
voksenuddannelse (avu) 

 Antal årselever 

på kernefag 

Antal årselever 

på tilbudsfag 

Kernefag, 

andel af avu- 

aktivitet 

Tilbudsfag, 

andel af avu- 

aktivitet 

1.-3. kvartal 2020 4.669 100 97,9% 2,1% 

1.-3. kvartal 2021 4.200 79 98,2% 1,8% 
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Punkt 11: Status på Voksenuddannelse.dk 
 

Materiale: 
 Status på Voksenuddannelse til VEU-Rådsmødets decembermøde 

 

Bemærkninger: 
Punktet har ændret titel fra efteruddannelse.dk til voksenuddannelse.dk. Ændringen skete 
den 15. juni 2021. 

 
 

Behandling: 
Til drøftelse. 
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Vedrørende: Orientering til VEU-rådet om status for Voksen- 

uddannelse.dk 

Skrevet af: Marianne Guerry Larsen og Christa Corfitsen 

Version: 1 

Fordeling: VEU-rådet 
 
 
 
 
 
 

Voksenuddannelse.dk uden EASY - markedsgørelse 

Alle uddannelsessteder har skiftet EASY-A ud 

EASY-A er lukket, og alle skoler er overgået til nyt studieadministrativt 

system. 

På STILs hjemmeside under menupunktet ”Administration og 

infrastruktur/Frit valg af studieadministrative systemer”, kan man se, 

hvilket system de enkelte skoler er overgået til. 

Nye grænseflader 

I forbindelse med flytning af efteruddannelse.dk-funktionalitet til Vok- 

senuddannelse.dk er der udviklet nye grænseflader (webservices) til data- 

udveksling mellem de studieadministrative systemer og Voksenuddan- 

nelse.dk. De nye grænseflader ligner ”de gamle” til efteruddannelse.dk, 

men det har været nødvendigt at lave mindre tilpasninger i de studiead- 

ministrative systemer for at kunne udveksle data med Voksenuddan- 

nelse.dk. 

STIL har perioden op til lukning af efteruddannelse.dk og efter overgang 

til Voksenuddannelse.dk været i tæt og løbende dialog med leverandører 

af de studieadministrative systemer for at sikre en så smidig overgang 

som muligt. 

Brevgenerering fra efteruddannelse.dk er ikke videreført 

Som en naturlig del af markedsgørelsen, besluttede BUVM, at funktio- 

nen til at danne indkaldelsesbreve m.v. ikke skulle videreføres i Voksen- 

uddannelse.dk, da brevgenerering er en studieadministrativ opgave, som 

skal udføres i det studieadministrative system. 

Det betyder, at breve fra uddannelsesstederne nu dannes via de studiead- 

ministrative systemer. Derfor kan man som brugere ikke se dokumen- 

ter/breve sendt fra skolen i Voksenuddannelse.dk, som man kunne i ef- 

teruddannelse.dk (når/hvis brevene var dannet i efteruddannelse.dk). 
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Flytning af Efteruddannelse.dk-funktionalitet til Voksenuddan- 

nelse.dk 

Overgang den 15. juni 2021 

Den 15. juni 2021 blev det ny Voksenuddannelse.dk med efteruddan- 

nelse.dk-funktionalitet idriftsat. 

Datoen for idriftsættelsen var senere end oprindeligt udmeldt, men gav 

mulighed for et grundigt implementeringsforløb både i forhold til inte- 

gration med eksterne leverandører/systemer såvel som for implemente- 

ring hos slutbrugere, virksomheder og udbydere. 

Implementeringsaktiviteter - webinarer 

STIL har i forbindelse med overgang til det ”ny” Voksenuddannelse.dk 

holdt en række webinarer for forskellige målgrupper for at ”klæde dem 

på” til det nye: 

 9 webinarer for uddannelsesstederne i april 2021 

 4 webinarer for virksomheder i perioden omkring idriftsættelsen 

den 15/6 

 Opfølgende webinarer for virksomheder i september-november 

måned 

o Et for nye/lejlighedsvise virksomhedsbrugere 

o Et for rutinerede virksomhedsbrugere 

 Et webinar målrettet kursister på selvvalgt uddannelse 

Webinarer for virksomheder og kursister blev holdt i samarbejde med 

eVejledningen for også at informere om de vejledningsmuligheder, som 

eVejledningen kan tilbyde virksomheder og kursister. 

 
 

Implementeringsaktiviteter - videoguides og andet vejledningsma- 

teriale 

Op til idriftsættelsen den 15/6 havde STIL klargjort videoguides og an- 

den vejledningsmateriale. Vejledninger og videoguides blev testet via 

brugerpanel for at sikre, at vejledninger og guides opfyldte brugernes be- 

hov. 

Vejledingsmaterialet findes på viden.stil.dk – hjælpeunivers for Voksen- 

uddannelse.dk og kan tilgås direkte fra Voksenuddannelse.dk, når man 

er logget ind, via et menupunkt ”hjælp”. 

Implementeringsaktiviteter - ”redirect” fra efteruddannelse.dk 

Hvis man ikke var/er opmærksom på, at efteruddannelse.dk er afløst af 

Voksenuddannelse.dk, vil man blive sendt til en side, som informerer 

om, at man skal bruge Voksenuddannelse.dk fremover. På siden kan 

man desuden se nogle korte introduktionsvideoer til 

Voksenuddannelse.dk. 
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Den første tid med Voksenuddannelse.dk 

Overgangen til Voksenuddannelse.dk er i det store hele gået godt. Syste- 

met bliver brugt dagligt, og der bliver oprettet tilmeldinger og VEU-an- 

søgninger. 

Der har været travlt i supporten, men ikke mere end, hvad man kan for- 

vente efter en så stor omlægning. 

Det der har fyldt mest i supporten i den første tid har været: 

 Kursussøgning 

 Integration til AUB 

 Datafejl 

Kursussøgning: Udgangspunktet på Voksenuddannelse.dk er et andet 

end det var på efteruddannelse.dk, hvilket har givet lidt forvirring for ef- 

teruddannelse.dk-vante brugere. På Voksenuddannelse.dk er ”fag”/mo- 

duler udgangspunktet, mens udgangspunktet på efteruddannelse.dk var 

hold. 

Desuden kan der pt. ikke søges på byer/regioner, det er svært at finde 

kursuspakker, som fx ”Grundlæggende ledelse”, ”Rørlæggeruddannelse”, 

og man skal ret dybt ind i kursussøgningen for at finde filtre, så man kan 

indsnævre sit søgeresultat 

STIL har gennemført brugerundersøgelse af Voksenuddannelse.dk i ef- 

teråret med fokus på kursussøgning. Undersøgelsen bekræfter det 

samme, som henvendelser i supporten viser, og der er igangsat nogle æn- 

dringer for at forbedre dette. Se mere under ”På vej”. 

Integration til AUB: I forbindelse med overgangen til Voksenuddan- 

nelse.dk er der ændret i måden, som vi integrerer med AUB på. Den før- 

ste tid viste manglende robusthed over for datafejl og mange opdaterin- 

ger i de studieadministrative systemet. 

Der er derfor blevet ”tunet” en del både på Voksenuddannelse.dk og hos 

AUB for at sikre, at integrationen kan køre fuldautomatisk – også i en 

”verden” med datafejl og mange, hyppige opdateringer. 

For at sikre, at der kunne udbetales VEU-godtgørelse til kursister og 

virksomheder – trods manglende fuldautomatik - er der kørt en række 

manuelle processer hen over sommeren og indtil integrationen er blevet 

gjort mere robust. 

Den fuldautomatisk integration er nu på plads. 

Datafejl: I den første tid har vi oplevet mange supporthenvendelser fra 

brugere, som har fået fejl, når de ville opdatere ansøgningsgrundlag eller 

opdatere tilmeldinger. Dette skyldtes oplysninger på tilmeldingen, som 

var i modstrid med de valideringer, som findes i brugergrænsefladen på 

Voksenuddannelse.dk. Dette pga. uoverensstemmelser mellem krav til 
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data, som sendes via grænseflader til de studieadministrative systemer og 

krav, der stilles til indtastninger i brugergrænsefladen. For at undgå den 

type fejl, er der ændret i de grænseflader, som de studieadministrative sy- 

stemer udveksler tilmeldingsoplysninger med Voksenuddannelse.dk med, 

så kravene til data er lige så stramme, som de er ved indtastning i bruger- 

grænsefladen. 

Dette har krævet yderligere tilpasninger i de studieadministrative syste- 

mer. De fleste studieadministrative systemer er dog nu skiftet til den 

mere strikse måde at indberette på og og de forventes alle at integrere 

med disse inden udgangen af 2021. 

 
 

På vej 

Den første tid med Voksenuddannelse.dk har STIL haft fokus på at sta- 

bilisere driften og få taget hånd om de ting, som har fyldt i supporten 

vedr. integrationen til AUB og datafejl. 

Næste fokusområde er kursussøgning. 

Slut november/primo december idriftsættes en mindre ”pakke” med ret- 

telser til kursussøgning, bl.a. genindførelse af By og regionsfilter, frasor- 

tering af bl.a. aflyste hold og hold uden gyldig tilmeldingsfrist. 

Midt i december forventes idriftsat endnu en mindre pakke, som inde- 

holder visning af holdbeskrivelser på akademi/diplom mv. og funktion 

til at huske brugers tilvalg af kolonner i kursistoversigt og holdoversigt. 

Først i det nye år forventes der yderligere ændringer til kursussøgningen, 

bl.a. visning af enkeltfag på masteruddannelse, fremrykning af filtrerings- 

muligheder, forbedret søgning på kursuspakker, emneord og interesser. 

Det er ambitionen at idriftsætte mindre forbedringer løbende (ca. 1 gang 

månedligt), så der idriftsættes mindre ændringer hurtigere. 
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Punkt 12: Orientering om vedtagelsen af finansloven for 2022 

 
 

Materiale: 
Intet 

 
Bemærkninger: 
Børne- og Undervisningsministeriet oplyser: 

 
Finansloven for 2022 afspejler Aftale om 1-årig forlængelse af Trepartsaftalen om styrket og 
mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra oktober 2021 mellem regeringen og ar- 
bejdsmarkedets parter. På BUVM’s område indebærer det bl.a.: 
- 115 mio. kr. til kvalitet i AMU i form af takstforhøjelser og kvalitetspulje 
- Forhøjelse af sats for VEU-godtgørelse og SVU til FVU og OBU, så den udgør 100 pct. af den 

maksimale dagpengesats 
- Forlængelse af fagene FVU-digital og –engelsk 
- 26 mio. kr. til pulje til opsøgende arbejde 
- 12 mio. kr. til voksenvejledere 

 
Andre tiltag på finansloven for 2022 vedr. VEU: 
- Styrkelse af AMU-kurser for køkkenprofessionelle med fokus på plantebaseret mad og 

bæredygtighed (0,5 mio. kr. til efteruddannelsesudvalget til kursusudvikling og synliggø- 
relse; 0,5 mio. kr. til særskilt kvalitetspulje til udbydere af efteruddannelsesudvalgets kur- 
ser). 

- 37 mio. kr. årligt i 2022-2024 til taxameterløft af de almene voksenuddannelser (hf-en- 
keltfag, avu, FVU, OBU) svarende til løftet til de gymnasiale fuldtidsuddannelser, der blev 
aftalt med Aftale om finansloven for 2021. 

 
Behandling: 
Til drøftelse 
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Punkt 13: FKB 
Godkendelse af fælles kompetencebeskrivelse FKB 2877 Pædagogisk arbejde med børn 
og unge, som skal erstatte FKB 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge. 

 
 

 
Materiale: 

 Notat til VEU-rådet om ansøgning fra FEVU om godkendelse af FKB 2877 

 
Bemærkninger: 
Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitets samlede vurdering, at den ansøgte FKB 2877 
kan godkendes. Ved godkendelse af FKB’en, vil FKB 2629 blive nedlagt. 

 
 

Behandling: 
Til drøftelse og godkendelse. 
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Notat til VEU-rådet om ansøgning fra FEVU 
om godkendelse af FKB 2877 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en ansøgning fra 

Fællesudvalget for Velfærdsuddannelser (FEVU) om godkendelse af en 

fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2877 Pædagogisk arbejde med børn 

og unge, som skal erstatte FKB 2629 Pædagogisk arbejde med børn og 

unge. 

 
Baggrund 

Med afsæt i lovændringer på dagtilbudsområdet (dagtilbudsloven), der 

trådte i kraft juli 2018, er der kommet nye regler på væsentlige områder 

og der er udarbejdet et overordnet fælles pædagogisk grundlag; ”Den 

styrkede pædagogiske læreplan”, med en række centrale elementer. Fx er 

der nyt syn på leg, børnefællesskaber og der er skabt et bredt læringsbe- 

greb. Dette grundlag udgør forståelsen for og tilgangen til arbejdet med 

børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud. Kommuner og 

dagtilbud har været forpligtiget til at have implementeret elementerne i 

den styrkede pædagogiske læreplan pr. 1. juli 2020. 

 
De tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK’er), som ta- 

ger afsæt i det ændrede jobområde i forhold til børn og unge, og hermed 

nye tilgange, faglige begreber og metoder, har medført at der er behov 

for en revision af FKB 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge. 

 
Indhold 

FEVU har foretaget en omfattende gennemskrivning og omstrukturering 

af hele FKB’en og de tilhørende TAK’er i forhold til de ændringer, der er 

sket i FKB’ens jobområder, tilgange til børn og unge og faglige begreber 

og metoder. 

 
I den forbindelse afløses de eksisterende fire TAK’er: 

- Dokumentation, kommunikation og samarbejde 



60  

- Forebyggelse og sundhedsfremme 

- Medvirke til børns og unges udvikling og læring 

- Tilrettelæggelse og igangsættelse af aktiviteter med og for børn og unge 

 
Af følgende 5 TAK’er: 

- Arbejde med børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse 

- Aktiviteter og relationer for og med børn og unge 

- Kommunikation og samarbejde 

- Dokumentation, evaluering og systematisk refleksion 

- Sundhed og forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge 

 
Alle mål i den eksisterende FKB 2629 overføres til den nye FKB 2877, 

og der søges ikke om godkendelse eller tilkobling af nye arbejdsmarkeds- 

uddannelser eller enkeltfag. 

 
Koordinering 

FEVU har koordineret med alle de øvrige efteruddannelsesudvalg. Koor- 

dineringen har ikke givet anledning til ændringsforslag eller bemærknin- 

ger. 

 
Udbud 

FEVU indstiller, at de nuværende udbydere af FKB 2629 også bliver ud- 

bydere af den reviderede FKB 2877. 

 

Udbydere 

SOSU H 

SOSU Østjylland 

Zealand Business College 

SOSU Nykøbing F. 

Social- og Sundhedsskolen Fyn 

Social- og Sundhedsskolen Syd 

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 

Professionshøjskolen UC Syddanmark 

Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 

Social & SundhedsSkolen, Herning 

Randers Social- og Sundhedsskole 

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg 

Professionshøjskolen VIA University College 

SOSU Nord 

Professionshøjskolen UC Nordjylland 

 
FEVU har ikke fastsat nogen minimumsaktivitet. 

 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 

Det er styrelsens samlede vurdering, at den ansøgte FKB 2877 kan god- 

kendes. Ved godkendelse af FKB’en, vil FKB 2629 blive nedlagt. 
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Nummer: 2877 

Titel: Pædagogisk arbejde med børn og unge 

Kort titel: Børn og unge 

Status: KLA 

Godkendelsesperiode: 

 

Beskrivelse af jobområdet 

 
Definition af jobområdet 

 

Jobområdet omfatter det pædagogiske arbejde med børn og unge. 

 

Arbejdsopgaverne på jobområdet er at skabe de bedst mulige rammer for trivsel, læring, udvikling og 

dannelse i dagtilbud, fritidsinstitutioner, grundskole samt i anbringelsestilbud, herunder døgntilbud og 

familiepleje. 

 

Dette gælder i udførelsen af det udviklende og støttende pædagogiske arbejde, i den professionelle 

omsorg og ved den målrettede indsats over for børn og unge med særlige behov. Arbejdsopgaverne 

udføres i samarbejde med kolleger, ledere, forældre eller nærmeste omsorgspersoner og forvaltning. 

 

Rammerne for arbejdet beskrives primært i Dagtilbudsloven, Lov om Social Service, Folkeskoleloven og 

Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. Medarbejderne i jobområdet beskæftiger sig 

professionelt med at realisere lovgrundlagets bestemmelser og intentioner vedr. børn og unge. 

 

Ændringer i lovgrundlag, påvirkninger fra internationale deklarationer og nationale reformprogrammer, 

herunder handicap- og børnekonventioner og udviklingstendenser inden for pædagogik og læringsteori, 

medvirker til, at jobfunktionerne på området udvikler sig. 

 

Børn- og ungeperspektiv, trivsel og fællesskaber: 

Børn og unges perspektiv er centrum for de pædagogiske opgaver og børneperspektivet er en 

grundlæggende tilgang i alle pædagogiske opgaver og processer. 

 

Et helhedssyn omkring det enkelte barns eller unges mulighed for at deltage i fællesskaber indrammer 

arbejdet. Medarbejderen rammesætter fællesskaber og aktiviteter i hhv. dagtilbud, skole og fritid, samt 

overgange og brobygning i forhold til det enkelte barn. 

 

Medarbejderen skal have indsigt i trivselsfremmende og forebyggende indsatser i de fællesskaber, som 

børn og unge indgår i - i deres hverdag i dagtilbud, fritidsinstitution, skole og liv i øvrigt. Der er fokus på 

relationerne, men også på hvordan det fysiske miljø; legeplads, natur, boligområde mv. sætter rammer for 

trivslen. 

 

Den pædagogiske opgave på arbejdsplads og i samfundet: 

Det pædagogiske personale skal have viden om arbejdspladsens samfundsmæssige opgave, de deraf 

afledte kerneopgaver, praksis og kultur. Dette omfatter også en række kompetencer i forhold til 

dokumentation, evaluering og formidling af den pædagogiske praksis. Medarbejderen skal desuden kunne 

reflektere over egen praksis for at gøre sig pædagogiske overvejelser samt i tilrettelæggelse og justering 

af aktiviteter. 
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Typiske arbejdspladser inden for jobområdet 

 

De fleste arbejdspladser er etableret og fungerer under ledelse af kommuner eller regioner, mens andre er 

selvejende (med driftsoverenskomst) eller er private og godkendte af kommunalbestyrelsen. Det drejer sig 

om arbejdspladser som: 

 

• Vuggestue, dagpleje (og tilknyttede legestuer), private pasningsordninger, børnehaver og 

aldersintegrerede institutioner. 

• Dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har 

et særligt behov for støtte, behandling m.v. (jf. Lov om Social Service), der ikke kan dækkes 

gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidsinstitutioner efter dagtilbudsloven. 

• Døgntilbud for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 

døgninstitutioner for børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige udfordringer, godkendte 

opholdssteder og botilbud. 

• Plejefamilier godkendt af Socialtilsynet som enten ”Almene plejefamilier”, ”Forstærkede 

plejefamilier” eller ”Specialiserede plejefamilier”. Den anbringende kommune fastsætter støtten i 

forhold til barnets behov. I plejefamilien foregår det faglige arbejde i relation til 

hverdagslivsperspektivet og med hjemmet som ramme. 

• Grundskole (og dertil knyttede opgaver som fx støttende opgaver). 

• Skolefritidsordning (SFO) er en del af folkeskolen og følger folkeskoleloven. Mål- og 

indholdsbeskrivelsen, som fastsættes af kommunalbestyrelsen, skal inden for rammerne af 

folkeskolens formål angive mål for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske 

aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem. 

• SFO 1 omfatter i de fleste kommuner 0.-3. klasse, og SFO 2 omfatter i de fleste kommuner 4.-6./7. 

klasse. SFO 3 sidestilles i de fleste kommuner med juniorklub og lignende, og hører til i FKB 

2726 Arbejde på klubområdet og i kulturhuse. 

• Fritidshjem; fritidsinstitutioner til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Fritidshjem hører 

under loven om dagtilbud. 

• De bemandede legepladser er udendørs arealer indrettet med fokus på fysisk udfoldelse og 

kreativitet. Brugerne er primært i alderen fra 6 til 14 år, men legepladserne besøges også af 

forældre med småbørn, unge, skoler, dag- og fritidstilbud, familier eller turister. 

• Opsøgende sociale projekter (ofte tidsbegrænsede). 

 

 
 

Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet 

 

AMU-målgruppen kan f.eks. være: 

 

• Pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter eller andet pædagogisk personale der 

hovedsageligt arbejder i dagtilbud, herunder daginstitutioner eller i dagpleje. 

• Pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter eller pædagogisk personale på døgntilbud, 

herunder specialbørnehjem, botilbud, døgninstitutioner, opholdssteder, aflastningstilbud og 

efterværn. 

• Pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistenter der arbejder i SFO 1, SFO 2, på fritidshjem 
eller på bemandede legepladser. 

• Medarbejdere i AMU-målgruppen der arbejder i den understøttende undervisning i grundskolen 

eller varetager andre funktioner og opgaver i grundskolen. 
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• Medarbejdere i opsøgende sociale projekter; kan for eksempel kaldes gadeplansmedarbejdere eller 

opsøgende medarbejdere. 

• Familieplejere, herunder netværkspleje- og aflastningsfamilier, der arbejder i eget hjem, hvor de 

har et eller flere børn i pleje. Familieplejere kan have forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, 

fx pædagogiske uddannelser eller socialfaglige uddannelser. 

• Ufaglærte medarbejdergrupper og andre faggrupper med fx en håndværksmæssig baggrund. 

• Medarbejdere på asylcentre/udrejsecentre der modtager uledsagede flygtningebørn. 

 

 
 

Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet 

 

Arbejdet er fortrinsvist organiseret i grupper/teams. Dog udfører medarbejdere, som arbejder i dagplejen, 

ofte arbejdsopgaverne alene med mulighed for kollegialt fællesskab i fx legestuer. 

 

Medarbejdere, som arbejder som familieplejere, arbejder ofte alene i samarbejde med barnet og den unge, 

forældre eller andet netværk og løser opgaven i det team, som udgøres af familien i samarbejde med 

forvaltning og det sociale tilsyn. Medarbejdere på øvrige områder inden for anbringelsesområdet 

(opholdssteder mv.) arbejder typisk i grupper eller teams. 

 

Intentionerne med folkeskolereformen (2014) var blandt andet et tæt samarbejde imellem det 

pædagogiske personale i fritidstilbud og medarbejderne, som arbejder med undervisningsopgaver i 

grundskolen. På de fleste folkeskoler vil arbejdsopgaverne løses tværprofessionelt af pædagogisk 

personale. 
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 

A: Arbejde med børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse 

Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet 

Medarbejderne skal kunne udføre pædagogisk arbejde, der medvirker til at opbygge et godt fysisk, 

psykisk, æstetisk, kreativt og inkluderende miljø og understøtte børn og unges trivsel, læring, udvikling 

og dannelse. Medarbejderne har viden om børn og unges trivsel og udvikling, kan yde omsorg og skabe 

relationer. 

 

Den konkrete vinkel på kompetencen afhænger af jobfunktionen, og af hvilken del af jobområdet der er 

tale om. Eksempelvis kan det pædagogiske arbejde visse steder foregå med en kobling til udvikling af 

børns grundlæggende faglige færdigheder og den formelle læring i grundskoleregi. Inden for 

anbringelsesområdet vil opgaven være at varetage barnets primære behov for tilknytning, tryghed, 

dannelse og socialisering gennem hjemmet som ramme. 

 

Medarbejderne kan tage afsæt i den enkeltes ressourcer og konstruktivt håndtere konflik-ter, og med afsæt 

i voksenansvarsloven sondre mellem forebyggelse, guidning og magt. 

 

Den pædagogiske medarbejder skal have viden om trivsel og mistrivsel i fællesskaber og hos den enkelte. 

Det omfatter en indsigt i trivselsfremmende aktiviteter, inkluderende og marginaliserende processer i børn 

og unges hverdag i dagtilbud, fritidsinstitution, skole og liv i øvrigt, og hvordan den pædagogiske praksis 

også har indflydelse på disse forhold. 

 

Medarbejderen skal have viden om sammenhænge mellem fysisk og psykisk/mental sundhed med 

udgangspunkt i blandt andet viden om krop, kost og sundhed. Medarbejderen skal kunne omsætte denne 

viden og anvende den i trivselsfremmende indsatser samt indgå i tværgående trivselsarbejde. 

 

I forhold til læring indgår medarbejdernes viden og kompetencer om helhedsorienteret forståelse af læring 

og varierede læringsmiljøer. Heri indgår også begreber om det æstetiske, det kreative og det legende, hvor 

det pædagogiske personale kan trække viden om succesfulde læringserfaringer fra et felt over i et andet 

felt og anvende det i praksis. 

 

I relation til målsætningen om udvikling skal den pædagogiske medarbejder have viden om teori om børn 

og unges udvikling og motorisk/fysiologisk udvikling hos aldersgruppen. På såvel dagtilbud, skole- og 

fritids- samt anbringelsesområdet er der behov for viden om børn i udsatte positioner og børn med særlige 

behov, samt hvordan de forhold kan påvirke barnets mulighed for deltagelse i fællesskaber. På 

dagtilbudsområdet og på anbringelsesområdet er der behov for viden om almene tilknytningsbehov og 

den tidlige udvikling, herunder betydningen af som barn at have været tidligt anbragt, bortadoptioner, 

midlertidig anbringelse, forståelse af traumer mv. Der er ligeledes behov for kendskab til udfordringer 

som følge af ord- eller talblindhed samt angst, ensomhedsproblematikker mv. 

 

At medvirke til barnets kreative, æstetiske, praktiske, sociale og samfundsmæssige dannelse medfører at 

hjælpe barnet/den unge i processen at blive menneske i samspil med andre. Det vil sige at styrke 

barnets/den unges deltagelsesmuligheder i fællesskaber, nysgerrighed i tilgangen til omverdenen og 

fænomener, tillid til sig selv og andre, mulighed for med- og selvbestemmelse, viden om demokrati og 

egne handlemuligheder. 
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Teknologi og arbejdsorganisering 

 

Medarbejderen arbejder selvstændigt eller i teams/grupper med nære kolleger og ledere omkring arbejdet 

med barnet og den unge. Øvrige væsentlige samarbejdspartnere er barnets/den unges familie, 

omsorgspersoner, kolleger og samarbejdspartnere i og udenfor arbejdspladsen. 

 

Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav 

 

Godkendelse er en betingelse for, at plejefamilien kan indgå i den kommunale forsyningsforpligtigelse. 

For at være fungerende plejefamilie, skal man derfor have deltaget i og fået godkendt grunduddannelsen 

som familieplejer ved det sociale tilsyn. Dette gælder dog ikke netværksanbringelser. 

 

Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet 

 

Kompetencen er udbredt på alle arbejdspladser inden for jobområdet, men på forskellig vis og i 

forskelligt omfang, afhængigt af arbejdsopgavens konkrete udførelse samt ressourcer og behov hos 

børnene, de unge og hos samarbejdspartnere. 
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 

B: Aktiviteter og relationer for og med børn og unge 

Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet 

 

Medarbejderne forbereder, igangsætter og skaber rammer for oplevelser, aktiviteter, læring og 

udtryksformer, der udfordrer børn og unge og giver dem mulighed for at tilegne sig kommunikative, 

kreative, sociale og praktiske færdigheder samt udvikler deres selvstændighed og evne til at indgå i 

fællesskaber. 

 

Dette omfatter kompetencer til at igangsætte og rammesætte en leg samt viden om, og forståelse for, 

balancen mellem vokseninitierede lege og børneinitierede lege. Det omfatter ligeledes viden om inklusion 

og eksklusion, børns mestring og kompetencer til, gennem den guidede støtte, enten at hjælpe børn på vej 

til at invitere andre til leg og invitere sig selv til leg samt at kunne konfliktløse. Endelig omfatter det 

kompetencer om entreprenørskab og innovation; herunder at lege og eksperimentere sig frem til nye 

løsninger. Medarbejderen hjælper barnet/den unge til at opdage og anvende mulighederne i det konkrete 

fysiske miljø; udendørs og indendørs, herunder at støtte barnet eller den unges kritiske sans i forhold til 

bæredygtighed og ressourcer i det omgivende miljø. 

 

Med afsæt i pædagogiske mål arbejder medarbejderne med en reflekterende og analyserende tilgang i 

forhold til valg af både aktiviteter og pædagogiske tilgange herunder inddragelse af digitale redskaber og 

metoder. 

 

At styrke børns digitale dannelse er centralt for det pædagogiske personale. Det omfatter opmærksomhed 

på, hvad børn og unge er optagede af i den digitale verden. Børn og unges perspektiv, nysgerrighed og 

erfaringer med det digitale understøttes af voksne, som sammen med barnet/den unge interesserer sig for 

muligheder og potentialer i de nye teknologier, herunder hvordan adfærd og kommunikation anvendes på 

nettet og kan opfattes/modtages af andre. 

 

De konkrete pædagogiske aktiviteter kan omfatte digitale medier, og til dette kræves viden og 

kompetencer om blandt andet gaming/e-sport, platforme til design af spil, viden om animationsfilm og 

animationsapps mv. 

 

Teknologi og arbejdsorganisering 

 

Understøttende teknologier; programmer for børn og unge med læse- og skrivevanskeligheder, IT-rygsæk 

og andre digitale værktøjer, herunder computere, kameraer, mobiltelefoner, m.m., kan indgå som en del af 

de pædagogiske aktiviteter, hvilket kræver at medarbejderne kan anvende IT-værktøjer og har kendskab 

til digitale medier. 

 

Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav 

 

 

Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet 
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Kompetencen er udbredt på alle arbejdspladser inden for jobområdet, men er aktualiseret på forskellig vis 

og i forskelligt omfang, afhængigt af arbejdsopgavens konkrete udførelse, samt ressourcer og behov hos 

børnene, de unge og hos samarbejdspartnere. 
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 

C: Kommunikation og samarbejde 

Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet 

 

Det pædagogiske personale har i deres kommunikation og samarbejde en professionel adfærd baseret på 

viden om arbejdspladsens samfundsmæssige opgave, de afledte primære opgaver samt arbejdspladsens 

retningslinjer, praksis og kultur. 

 

Det pædagogiske personale samarbejder om opgaverne med kolleger, ledere, øvrige relevante faggrupper 

og myndighedspersoner, blandt andet sundhedspersonale, lærere, tale- og hørepædagoger, psykologer, 

socialrådgivere og kultur- og fritidslivets organisationer. En særlig vigtig samarbejdspart er forældre og 

andre nære omsorgspersoner til barnet/den unge. Medarbejderen har en grundlæggende indsigt i de 

forskellige samarbejdspartneres roller og ansvar, i henhold til det lovgrundlag, de repræsenterer. 

 

Medarbejderne skal have viden om blandt andet asymmetriske kommunikationsrelationer, metoder til 

konfliktdæmpende kommunikation samt at kunne aflæse og forstå forskellige former for kommunikation. 

En del af kompetencen består i evnen til perspektivskifte, at kunne udvise empati og forståelse for den 

betydning sprog, faglige perspektiver og kultur har for samarbejde. Medarbejderne skal ligeledes kunne 

afstemme den professionelle kommunikation til den målgruppe, der kommunikeres til - i skrift, i billeder, 

via digitale medier og i tale. 

 

Medarbejderne skal medvirke til at opbygge en samarbejdskultur, der bygger på respekt og forståelse for 

de involverede parters faglighed, holdninger, roller og opgaver. I relation til kollegerne kan 

medarbejderne bidrage til en konstruktiv dialog, der skaber plads til refleksion, eksempelvis i forbindelse 

med kollegial supervision eller i den daglige sparring. 

 

De medarbejdere, der varetager funktionen som praktikvejledere, skal desuden kunne tilrettelægge og 

udføre vejledning og rådgivning af elever samt støtte elevernes faglige og personlige udvikling samt 

kunne indgå i kommunikation og samarbejde omkring eleven. 

 

Teknologi og arbejdsorganisering 

 

Anvendelse af digitale platforme til at understøtte kommunikation og samarbejde i teamet/kollegagruppe, 

med ledelse, forældre/omsorgspersoner og med samarbejdspartnere og elever, kræver, at medarbejdere 

kan anvende IT-værktøjer og digitale medier. 

 

Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav 

 

 

Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet 

 

Kompetencen er udbredt på alle arbejdspladser inden for jobområdet, men er aktualiseret på forskellig vis 

og i forskelligt omfang, afhængigt af arbejdsopgavens konkrete udførelse samt ressourcer og behov hos 

børnene, de unge og hos samarbejdspartnere. 
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 

D: Dokumentation, evaluering og systematisk refleksion 

Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet 

 

Det pædagogiske personale skal have viden om betydningen af dokumentation i relation til den 

pædagogiske opgave at fremme barnets/den unges trivsel, læring, udvikling og dannelse, og hertil have 

viden om forvaltningspraksis, mål- og dokumentationskrav og tilknyttede etiske aspekter, som er 

gældende på arbejdspladsen. 

 

Medarbejderen skal kende målene for den pædagogiske praksis på arbejdspladsen, og kunne opsøge viden 

om målsætninger og dokumentationskrav. Medarbejderen skal kunne dokumentere, evaluere og/eller 

formidle resultaterne af det pædagogiske arbejde samt relevante observationer. 

 

Inden for dele af jobområdet skal nogle medarbejdergrupper have kendskab til trivsels-, udviklings-, 

lærings- og dannelsesmål, kendskab til kriterier for opnåelse af kvalitetsstandarder/-mål samt have 

kendskab til og kunne anvende vurderings-, evaluerings- og dialogredskaber. Selvstændighedsgraden kan 

variere i forhold til det aktuelle arbejdsområde. For familieplejere gælder det, at de udarbejder 

statusrapporter og dagbogsnotater i forhold til overordnede handleplaner. 

 

Medarbejderen skal desuden kunne reflektere over egen praksis som en væsentlig forudsætning for at 

gøre sig pædagogiske overvejelser og tilrettelægge aktiviteter. Kompetencen indbefatter viden og indsigt i 

metoder til systematisk dokumentation og opfølgning på mål, løbende og systematisk refleksion over eget 

arbejde - individuelt og med kolleger og ledelse. Dette omfatter registrering af dag-til-dag læring og 

opnåelse af mål samt kompetencer til dokumentation af udvikling over en periode. 

 

De medarbejdere, der varetager funktionen som praktikvejledere, skal aktivt opsøge viden om mål for 

elever og praktikanters uddannelsesforløb og løbende kunne dokumentere opfyldelse eller afvigelser. 

 

Teknologi og arbejdsorganisering 

 

Medarbejderne skal kunne anvende IT-værktøjer og digitale medier i arbejdet med mål- og 

kvalitetsopfølgning, dokumentation, evaluering og systematisk refleksion. Det kræver, at medarbejderne 

har grundlæggende kendskab til IT-værktøjer og har indsigt i anvendelsesmulighederne for forskellige 

former for digitale medier. 

 

Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav 

 

 

Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet 

 

Kompetencen er udbredt på alle arbejdspladser inden for jobområdet, men er aktualiseret på forskellig vis 

og i forskelligt omfang, afhængigt af arbejdsopgavens konkrete udførelse samt ressourcer og behov hos 

børnene, de unge og hos samarbejdspartnere. 
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 

E: Sundhed og forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge 

Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet 

 

Det pædagogiske personale skal fremme fysisk og psykisk/mental sundhed og fremme børn og unges 

livschancer. 

 

Med afsæt i børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse skal medarbejderne støtte og motivere 

børn og unge til et sundt hverdagsliv. Med fokus på børn og unges inddragelse og medbestemmelse 

skaber personalet rammer for sociale fællesskaber omkring for eksempel mad, måltid og bevægelse. 

 

Medarbejderne skal medvirke til at udvikle børn og unges handlekompetence gennem inddragelse og 

medbestemmelse med opmærksomhed på betydningen af den professionelle voksnes adfærd for børn og 

unges adfærd. 

 

Medarbejderne kan observere børn og unges adfærd og gøre brug af viden og netværk, herunder kolleger 

og samarbejdspartnere, for at vurdere risici og handle på observationer. Medarbejderne skal have 

kendskab til tidlige og typiske tegn på mistrivsel, og have kendskab til netværk og samarbejdspartnere, 

som kan aktiveres i relation til barnet eller den unge. 

 

Medarbejderne skal desuden kunne vurdere sikkerhed og risici i eget arbejde og bidrage til et godt 

arbejdsmiljø. Medarbejderne skal i relation hertil have kendskab til og handle ud fra gældende 

lovgrundlag. 

 

Teknologi og arbejdsorganisering 

 

Medarbejderne skal kunne anvende IT-værktøjer og digitale medier til at opsøge faglig viden om 

forebyggelse og sundhed samt til kommunikation med kolleger, ledelse, forældre/omsorgspersoner og 

samarbejdspartnere. Det kræver, at medarbejderne har grundlæggende kendskab til IT-værktøjer. 

 

Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav 

 

 

Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet 

 

Kompetencen er udbredt på alle arbejdspladser inden for jobområdet, men er aktualiseret på forskellig vis 

og i forskelligt omfang, afhængigt af arbejdsopgavens konkrete udførelse samt ressourcer og behov hos 

børnene, de unge og hos samarbejdspartnere. 



71  

 

Aktuelt tilkoblede mål 

Niveau kan angives ved enkeltfag. 

 
Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden 

i dage 
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Punkt 14: EVT. 
 

 

Materiale: 
Intet 

 
Bemærkninger: 
Ingen 

 

Behandling: 
Til drøftelse 
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