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Referat af 

VEU-Rådsmødet nr. 65 

den 15. september 2021 kl. 13.30 – 15.30 
 

Til stede: Kjeld Møller-Pedersen (formand), Nanna Højlund, Thomas Felland, Gitte 
Brückner, Claus Eskesen, Charlotte Netterstrøm, Jannik Bay, Sigrid Lundetoft Clau-
sen, Casper Burlin, Tina Voldby, Christina Laugesen, Christine Bernt Henriksen, 
Mette Berg, Jens Møller, Lone Vingtoft, Morten Emborg, Stig Holmelund Jarbøl, 

Hanne Pontoppidan, John Meinert Jacobsen, Henrik Saxtorph (sekretær).  
 
Til stede fra Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM): Signe Tychsen-Phi-
lip, Lisbeth Bang Thorsen, Anne Mette Vang-Rydall. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Formanden indledte med at byde velkommen til dette første tilstedeværelses-
møde i næsten 1½ år med særlig velkomst til nye medlemmer, som deltager for 
første gang i et møde her i Børne- og Undervisningsministeriet. 
Alle restriktioner foranlediget af corona epidemien er nu ophævet, men en gene-
rel opfordring til stadig at observere de gode omgangsvaner. 
 

Der har været en forespørgsel om, hvorvidt referatet fra VEU-rådsmøderne 
kunne offentliggøres tidligere, end tilfældet er i dag, men Forretningsudvalget 
(FU) finder, at den nuværende procedure er den bedst egnede til, at alle interne 
parter kan få tid til at komme med bemærkninger til referatet, før det offentliggø-
res. Derfor fastholdes proceduren. 
 
Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Godkendelse af referat for VEU-rådsmøde 23. juni 2021 
Formanden oplyste, at sekretariatet havde modtaget en anmodning om præcise-
ring af referatet af punkt 4 fra repræsentanten fra Uddannelsesforbundet. 

 
 Referatet blev godkendt. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
Formanden henviste til det udsendte materiale og fremhævede det udsendte no-
tat fra BUVM’s Økonomi- og Koncernafdelingen om resultater for bygnings- og 
fællesudgiftstaxameter på AMU-centre. VEU-rådet havde på mødet d. 28. april 
bedt om en uddybning til taksteftersynets kapitel 7 i form af et zoom på de rene 
AMU-centre. Notatet supplerer Taksteftersyn for AMU 2016-2019 fra marts 2021, 
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hvor balancen mellem indtægter og udgifter vedrørende bygnings- og fællesud-
giftsområdet for AMU-udbyderne undersøges i taksteftersynets kapitel 7. 
Notatets oplysninger baserer sig på formålsregnskabet, hvilket medfører, at data-
materialet bliver begrænset ved begrænset aktivitet, og derfor ikke tilstrækkelig 
informativt. AMU centrene har underskud, men notatets konklusion synes at 
være, at samlet set har institutionerne haft et overskud. Men bygnings- og fælles 
taxametret giver lidt forskellig dækningsgrad. 
 
FH noterede sig, at det er interessant, at AMU er mere underskudsgivende på fæl-
lesudgiftsområdet end på øvrige uddannelsesområder. 
 

DA fandt, at notatet var oplysende, men at bedre data kunne ønskes, netop fordi 
data i dag er baseret på formålsregnskabet. Institutionerne operer med meget 
forskellige fordelingsnøgler uagtet konteringsinstrukser, og formålsskabsregn-
skaberne er ikke direkte revideret af revisor. Endvidere skal indtægtsdækket 
virksomhed (IDV) og de digitale kurser også belyses.  
 
Formanden afsluttede disse bemærkninger med at konstatere, at rådet har fået 
en pejling, der kan sammentænkes med taksteftersynet. 
 
Herefter orienterede formanden om, at: 

 FU’s forslag om, at temaet på decembermødet ændres fra ”Tema om sek-
suel chikane i et uddannelsesperspektiv” til et større tema baseret på de 
oprindelige emner om hhv. 

1. Behovet for kommende digital teknologi baseret på forventninger 
til, hvad der er i pipelinen set i sammenhæng med skolernes investe-
ring i udstyr og udvikling af fx avancerede 3-D-modeller og behovet 
for en koordineret styring  

samt 
2. Den grønne omstillings udfordringer for arbejdsmarkedet, læring  

 og VEU-rådets rådgivning af Børne- og Undervisningsministeren  
Den endelige formulering og temaindhold vil FU orientere mere om på no-
vembermødet. 
 
Begrundelsen for ændringen er, at temaerne er umiddelbart mere aktuelle 
på baggrund af de temaer, rådet allerede har haft beskæftiget sig med i 
2021. 
 
Mødets deltagere tilsluttede sig forslaget og kom i den sammenhæng med 
forskellige praktisk forslag til indhold, som vil blive medtaget af FU ved 
udarbejdelsen af forslaget til det endelige tema. 

 

4.  Meddelelser fra Børne og- Undervisningsministeriet 
Formanden gav ordet til ministeriet. 
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Lisbeth Bang Thorsen orienterede om udbudsrunden: 
 
Fristen for indsendelse af ansøgninger var den 6. september, og efteruddannel-
sesudvalgenes vurdering vil foreligge ultimo september, hvorefter VEU-rådet får 
adgang.  Den praktiske løsning aftales med VEU-rådets sekretariat. 
 
VEU-rådets vurdering af ansøgningerne skal være indskrevet i sagsbehandlings-
systemet senest d. 5. november. Godkendelse af nye udbydere af AMU mellem de 
faste udbudsrunder kræver tungtvejende grunde, jf. AMU-bekendtgørelsen. 
 
Der er i alt indkommet 12 ansøgninger fordelt på 10 FKB´er, 9 udbydere og 4 ud-

valg.  
 
Processen er tilrettelagt, så der også vil være tid til dialog med rådet, sådan som 
der blev fremsat ønske om ved sidste udbudsrunde. 
 
Signe Tychsen Philip orienterede om: 

FFL 2022 
Finanslovsforslaget afspejler udløb af VEU-trepartsaftalen i år, hvorfor der 
er en række bevillingsnedskrivninger og –bortfald, bl.a. bortfald af takstfor-
højelser og kvalitetspulje til AMU samt afledte aktivitetsnedskrivninger.  
 
Hjælpepakken til AMU-udbydere udmøntes i 2022, men fremgår ikke af FFL 

2022, da pengene er afsat på FL 2021. 
 
Basale færdigheder – mini PIAAC 
Undersøgelsen forventes færdig i foråret 2022, da COVID-19 har medført, at 
dataindsamlingen måtte sættes på pause under nedlukningerne, og det har 
været sværere at gennemføre interviews hen over sommeren end forventet. 
For at få de 2250 komplette besvarelser, undersøgelsen kræver for at kunne 
sammenlignes med PIAAC fra 2012, har VIVE forlænget dataindsamlingspe-
rioden yderligere med ca. 8 uger. Ministeriets forventninger er, at rapporten 
er færdig omkring 2. kvartals begyndelse i 2022.  
 
Danmark kan mere 1 
Regeringen er kommet med udspil om, at der afsættes 2,5 mia. årligt til in-
vesteringer på uddannelsesområdet, herunder VEU- og opkvalificeringsom-
rådet. Der er endnu ikke taget beslutning om udmøntningen, som forhand-
les politisk. 

 
FH takkede for orienteringen og bemærkede, at rådet skal huske også at rådgive 
om fokus på VEU på de bebudede klimaerhvervsskoler for at sikre, at arbejds-
markedets interesser også kommer til at indgå i planlægningen af klimaindsat-
sen.  
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DA gjorde opmærksom på, at AMU-kurserne udgør en væsentlig del af den 
grønne indsats. 
 
Repræsentanten for Uddannelsesforbundet bemærkede, at klimaindsatsen i 
en uddannelsessammenhæng skal foregå på de eksisterende skoler. Endvidere 
spurgte repræsentanten til VUC i udkastet Danmark kan mere 1. 
 
Signe Tychsen Philip oplyste, at i udspillet nævnes et styrket opkvalificeringssy-
stem. 
 
Formanden afsluttede herefter punktet. 

 

 5. Rådets møder 2022 planlægges 
Formanden henviste til det udsendte forslag til mødedatoer i 2022. 
 
Forslaget blev godkendt 

 

6.  Drøftelse om forløbet og erfaringer fra Covid-19 nedlukningsperioden 
med baggrund i rapport fra EVA.  
Formanden bød velkommen til drøftelsen, som indledtes med to oplæg af hhv. 
Morten Emborg, direktør på TEC og medlem af VEU-rådet, samt Maria Thiemer, 
konsulent i EVA. 

  
Mortens Emborgs oplæg om ”AMU og COVID19 - fra et erhvervsskole-perspektiv” 
tog udgangspunkt i, at anvendelsen af online undervisning var dikteret af COVID-
19 epidemien. Det skabte forskellige problemer, da mange kursister ikke havde de 
nødvendige it-forudsætninger især blandt AMU-kursister, hvor der var nye kursi-
ster næsten hver dag. Endvidere havde mange kursister mangelfulde danskkund-
skaber. Men samtidig viste det sig, at der er potentiale i anvendelsen af de digitale 
platforme til differentiering af undervisningen. Dog begrænses mulighederne af 
de nuværende AMU-regler.  
For FVU/OBU kursister lykkedes det næsten at fa  alle over pa  online forløb pa  
trods af manglende it-kompetencer og danskkompetencer, bl.a. fordi relationen 
mellem underviser og kursist allerede var etableret, og skolerne havde mulighed 

for at støtte de kursister, som havde svage it-forudsætninger. 
 
Maria Thiemers oplæg om ”Voksen- og efteruddannelsers erfaringer med nødun-
dervisning under covid-19” var baseret på EVA’s undersøgelse af nødundervis-
ning i foråret og sommeren 2020. 
  
Man havde konstateret forskellige rammer og forudsætninger på hhv. VUC og 
AMU, og at det havde været en stor opgave at introducere og hjælpe deltagerne 
på digitale forløb. Det medførte også, at deltagernes læringsudbytte var mindre i 
perioden, men samtidig at undervisningen blev mere varieret i løbet af perioden, 
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idet videndeling og ekstra ressourcer havde været med til at løfte undervisernes 
digitale kompetencer. 
 
Disse erfaringer fra nødundervisningsperioden kan man bygge videre på, idet 
fjernundervisning giver nye muligheder. Fjernundervisning kræver nye didakti-
ske kompetencer og fokus på variation i undervisningen samt et ekstra fokus på 
de kursister, som i forvejen har det svært. 
 
Fra den efterfølgende drøftelse fremkom følgende synspunkter: 

 COVID-19 epidemien gjorde, at undervisning skulle ske som on-line un-
dervisning, uanset om man var klar i en teknisk og didaktisk sammen-

hæng, ligesom kursisternes it-kompetencer heller ikke var blevet under-
støttet først. 

 Mange forskellige nye termer er dukket op i forbindelse med on-line un-
dervisning. Derfor er der et behov for at få udarbejdet en oversigt eller et 
notat om termernes betydning, som kan indgå i den værkstøjskasse af red-
skaber, der skal omfavne anvendelsen af digitalisering i den fremtidige un-
dervisning, så alle bliver dygtigere til at bruge teknologien. 

 Det er også vigtigt at se på, hvilke fagområder der bedst kan anvende on-
line undervisning, for eksempel kan det merkantile område formentlig let-
tere anvende digitalisering end andre fagområder. 

 Det er vigtigt at have fokus på kursisternes basale færdigheder, hvis on-
line undervisning skal anvendes i et større omfang, når vi vender tilbage 

til en normal hverdag. 
 Anvendelse af online-undervisning får betydning for læringsplatforme, un-

dervisningsmaterialer og didaktiske kompetencer.  
 Det kræver også, at tekniske installationer kan fjernstyres uafhængigt af 

det fysiske klasserum  
 Vi skal passe på med kun at fokusere på digital læring, for elever med 

ringe it-forudsætning skal også i fremtiden kunne uddannes.  
 Vær opmærksom på, hvorvidt on-line undervisning kan anvendes i sam-

menhæng med tilstedeværelsesundervisning 
 E -learning centre kan konsulteres 
 Udbydere har taget et tigerspring, men der er stadig barrierer, der skal ar-

bejdes med både didaktisk og finansielt 
 Muligheden for at anvende digital læring og on-line undervisning i et 

større omfang på AMU-området skal undersøges nærmere 
 Fordelen kunne være, at digitale baseret AMU-kurser også kan gennemfø-

res i fritiden 
 Det er nødvendigt med en pre-learning, hvis kursisterne skal være parate 

til den digitale undervisning for at sikre et effektivt resultat.  
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Formanden opsummerede drøftelsen ved opstilling af 10 fokuspunkter: 
 Er blended learning, som kombinerer online undervisning med tilstedevæ-

relsesundervisning, en ny undervisningsform eller blot et supplement til 
den allerede eksisterende undervisning, når det skønnes formålstjenstligt? 

 Identificering af strukturelle barrier som fx kravet om, at kursister også 
undervises online i 7,4 timer, som kravet er ved tilstedeværelsesundervis-
ning, samt indretningen af takstsystemet 

 Risikoen for at tabe de kursister, der ikke har de nødvendige it-forudsæt-
ning for at gennemføre online undervisning  

 Der er behov for investeringer i it-udstyr og i udvikling i didaktiske meto-
der 

 Online undervisning kræver stillingtagen til antallet af undervisningslekti-
oner, tidspunkt for undervisningen som fx placering af undervisning i kur-
sisterne fritid, samt lokationen for undervisningen 

 Anvendelse af pre-learning for at sikre kursisterne uddannelsesparathed 
 Opmærksomhed på læringsudbyttet i forhold til deltagerforudsætninger 

og den forskellig opbygning af kurser og brancheområder, der derfor kræ-
ver en vurdering for hver enkelt område 

 Hvilke platforme kan anvendes?  
o I afviklings sammenhænge findes fx Team og Microsoft, men findes 

der andre og måske også bedre platforme til vore undervisnings-
brug.  

o Læringsplatforme, som er digitale platforme til at understøtte kur-
sisternes læringsproces, skal formentlig udvikles til brug for vores 
område 

 
DA understregede, at det er vigtigt, at der samles godt op på de digitale frem-
skridt, der er sket under corona-nedlukningerne, samt at VEU-rådet drøfter, 
hvordan vi kommer videre med at udnytte teknologiens muligheder til at skabe et 
endnu bedre VEU med relevant digital læring. 

 

7.  Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efter-
uddannelsesområde i 1. halvår 2021. 
Punktet blev af mødetekniske grunde behandlet efter punkt 8. 

 
Formanden henviste til det udsendte notat. Aktiviteten i første halvår 2021 lig-
ger generelt bedre end første halvår 2020, men aktiviteten halter stadig bagefter i 
forhold til årene før COVID-19. Fig. 1 i rapporten viser netop opbremsningen den 
11. marts 2020, hvor Danmark lukkede ned som følge COVID. 
 
FVU (især matematik og dansk) har et fald i aktiviteten, ligeledes også OBU og 
AVU. 
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Repræsentanterne fra hhv. Danske HF og VUC og Uddannelsesforbundet 
gjorde opmærksom på, at man forventede en nedgang i aktivitetsniveau og øko-
nomi i det kommende halvår 2021, hvilket rådet blev opfordret til at adressere i 
en udtalelse til Ministeren. 
 
Formanden afsluttede herefter punktet med en bemærkning om, at rådet ikke 
plejer at udtale sig om aktivitetstallene, men at de to repræsentanters bemærk-
ninger var blevet hørt af ministeriet, og at rådet ville være opmærksom på udvik-
lingen ifm. de næste forbrugsrapporter. 

 

8.  Temadrøftelse om almene kompetencer og læse/skrivefærdigheders be-
tydning for uddannelse og opkvalificering med afsæt i initiativet 
ALLE.MED.NU. 
Formanden bød velkommen til oplægsholderen Lars Granhøj, chefkonsulent i 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, samt til initiativtagerne til projektet 

ALLE.MED.NU: Stig Holmelund Jarbøl, John Meinert Jacobsen og Lars Kunov, som 
blev repræsenteret af chefkonsulent Lotte Mollerup, DEG. 
 

Formanden indledte med at understrege betydningen af behovet for basale fær-
digheder. Trepartsaftalen i 2017 omfattede også anbefalinger fra VEU-ekspert-
gruppen 2016 om fremtidens voksen-, efter- og videreuddannelsessystem, idet 
der var fokus på basale færdigheder som fx fvu engelsk og fvu digital samt AMU-

dansk og -matematik, der nu udbydes af hhv. VUC og af andre udbydere uden del-
tagerbetaling for tosprogede kursister.  
 
Lars Granhøj orienterede om PIAAC 2023 med fokus på målgruppen og 
IT-færdigheder – Anvendelse og kompetenceudvikling. PIAAC-undersøgelsen er 
en International OECD-undersøgelse af den voksne befolknings kompetencer og 
færdigheder. Målgruppen i den danske PIAAC-undersøgelse er voksne danskere i 
alderen 16-65 år (cirka 4.000 personer). Tre kompetencer klarlægges i PIAAC 
Læsefærdigheder, Regnefærdigheder og Færdigheder i adaptiv problemløsning. 
Kortlægningen omfatter også et baggrundsspørgeskema. 
 
Fra den efterfølgende drøftelse fremkom følgende synspunkter vedr. PIAAC 

2023: 

 Det kan undre at arbejdsmarkedets parter ikke var blevet forespurgt, for 
hvis medarbejdernes erfaringer med anvendelse af it var omfattet, ville re-
sultatet få et mere brugbart resultat 

o Hertil oplyste ministeriet, at forarbejderne til PIAAC-undersøgelsen 
er udført flere år i forvejen, så derfor er arbejdsmarkedets parter 
ikke inddraget. 

 Beklageligt, at de digitale færdigheder ikke er med i undersøgelsen 
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 Emnet adaptiv færdigheder (evnen til at tilpasse sig nye situationer og op-
levelser, udvikle færdigheder til vellykket levevej, samt interpersonelle in-
teraktioner) forekommer ikke at være tilstrækkeligt målrettet ifm arbejds-
markedsuddannelserne 

 Alternativet er, at den danske regering foranlediger udført en rapport om 
de digitale færdigheder, men det er jo et spørgsmål om økonomi og priori-
tering. 

 Det er vigtigt, at vi ikke kun måler, men også fokuserer på, hvad vi kan 
gøre ved det 

 
Formanden rundede af med at bemærke, at to af de tre nævnte områder, der 
specielt fremtrækkes i den nye PIACC er den aldrende befolkning mellem 55 og 
65 år samt indvandrere, som i den oprindelig PIAAC stod svagest. Endvidere ses 
der også på den unge gruppe. 
 
Og så går vi til projektet ALLE.MED.NU, hvor initiativtagerne AOF, Danske Er-
hvervsskoler og -Gymnasier samt Danske HF & VUC, opstiller en handlingsplan. 
 
Værsgo, ordet er jeres. 

 
Initiativtagerne konstaterede, at alle er enige om, at der mangel på faglært ar-
bejdskraft og relevant efteruddannelse. Derfor skal der findes løsninger, så flere 
får mulighed for at få tilegnet sig de basale færdigheder. Det er en voldsom udfor-
dring, hvor initiativtagerne er kommet med 19 konkrete forslag. Indsatsen skal 
være markant bedre, baseret på en langt bedre økonomi. 
Initiativtagerne er også konkurrenter, idet organisationerne bag er VUC, AOF og 
DEG, men udbyderne har en fælles interesse i at sammentænke, hvordan udfor-
dringen bedst kan løses – det kunne starte med dette samarbejde på tværs.  
 
Fra den efterfølgende drøftelse fremkom følgende synspunkter vedr. dette 

initiativ: 

 Et godt initiativ, hvor rådet kan bakke nogle af forslagene op, gerne i form 
af en udtalelse, men det vil FU se nærmere på. 

 Emnet synes at være i fortsættelse af den foregående drøftelse. 
 
Formanden rundede af med, at FU vil tage initiativ til en udtalelse til Børne- og 
Undervisningsministeren.  
 
Rammerne for denne udtalelse kunne således være, at tiden er kommet til at 
handle, - vi kan ikke blive med blot at måle, hvor niveauet er. Det er således nød-
vendigt at påbegynde udarbejdelsen af en handlingsplan med opstilling af ambiti-
øse mål, som også beskriver, hvordan vi kan målene kan omsættes til handling.  
 
Det kunne også tænkes indgå i den kommende trepartsaftale. 
 



Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet  Den 3. november 2021 
 
 

9 
 

9.  EVT 
 
Der var ingen bemærkninger 
 
Formanden takkede herefter for god ro og orden. Næste rådsmøde er den 3. no-
vember 2021 kl 13.30 – 15.30. 
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