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Referat af
VEU-Rådsmødet nr. 59
den 16. september 2020 kl. 13.30 – 15.30
Mødet blev afholdt via Skype.
Til stede: Kjeld Møller-Pedersen (formand), Thomas Felland, Kasper Palm,
Gitte Brückner, Charlotte Netterstrøm, Claus Eskesen, Susan Clausen, Martin
Ungermand Bichel, Pia Maul Andersen, Stig Holmelund Jarbøl, John Meinert
Jacobsen, Jannik Bay, Jannik Bay, Lone Folmer Berthelsen, Tina Voldby, Casper Burlin, Christina Laugesen, Christine Bernt Henriksen, Sanne Brønserud
Larsen, Mette Baltzer Knudsen, Lone Vingtoft, Louise Seidler Johansen, Katrine Bagge Thordal, Morten Emborg, Hanne Pontoppidan, Henrik Saxtorph
(sekretær).
Til stede fra Børne- og Undervisningsministeriet: Signe Tychsen-Philip,
Lisbeth Bang Thorsen, Mette Holm Simonsen, Anne Mette Vang-Rydall, Maja
Munk Birch og Lykke Bay.
Formanden bød rådet velkommen til rådsmødet, som igen afholdes via
Skype pga. coronakrisen, hvilket nok bliver mødeformen for de kommende møder. Der blev henvist til FU’s forslag til retningslinjer udsendt i forbindelse med mødeindkaldelsen.
Herefter blev Sanne Brønserud Larsen budt velkommen som KL’s nye
repræsentant, for selv om ministeren endnu ikke har beskikket Sanne, har
rådet tradition for at lade ny-indstillede deltage før den formelle indstilling
foreligger, da forventningen er, at det er en formssag. Endvidere har DA
meddelt, at Jacob Krohn fra Dansk Byggeri udtræder af Rådet som følge
af sammenlægningen af Dansk Byggeri og Dansk Industri. DA vil på et
senere tidspunkt oplyse om en ny repræsentant.
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Godkendelse af dagsorden
Formanden oplyste, at dagsorden blev udsendt med mail den 9. september. Dagsordenen blev godkendt.

2

Godkendelse af referat fra VEU-rådsmødet den 24. juni 2020
Formanden henviste til referatet, som blev udsendt til rådet i mail den
25.08.20, og som også findes som bilag til dette punkt. Der er ikke indkommet bemærkninger.
Referatet blev godkendt med den bemærkning, at FH ønskede, at det kom
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til at fremgå af årshjulet, at rådet skulle drøfte, om den faldende anvendelse af individuel kompetencevurdering evt. kan hænge sammen med den
generelle afkortning af AMU-kurserne, som omtalt på rådsmødet den 24.
juni under pkt. 3.
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Meddelelser fra Formanden
Formanden henviste til det udsendte materiale og bemærkede herefter,
• at STUK har orienteret om, at fristen for indsendelse af ansøgninger
om AMU-udbud var den 15. september, og at rådet får adgang til ansøgningerne fra fredag d. 2. oktober, hvor efteruddannelsesudvalgenes
vurdering vil være tilknyttet. VEU-rådets vurdering af ansøgningerne
skal være afsluttet senest d. 5. november.
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at der er indkommet 18 ansøgninger,
heraf er er 12 fra private udbydere.
• at fællesmødet med REP (Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og
Professionsbacheloruddannelser) må forventes udskudt til vinter/forår
2021, fordi konstitueringen af REP-rådet er forsinket pga. COVID-19situationen.
• at FU foreslår at genindstille Thomas Felland som rådets repræsentant
i bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
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Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet
Formanden gav ordet til ministeriet.
Signe Tychsen Philip orienterede om, at der er indgået kontrakt med
VIVE om undersøgelse af voksnes dansk- og regnefærdigheder. Projektet
kører efter planen, men de har udfordringer med at gennemføre interview/test pga. COVID-19, da folk aflyser besøg pga. smitterisiko. Referencegruppemøde med VIVE og STUK forventes afholdt snarest, hvor
DA og FH vil blive inviteret.
Endvidere er eftersyn af avu og hf-enkeltfag blevet forsinket pga. COVID-19, men forventningen er, at et resultat kan offentliggøres sidst på
efteråret 2020.
Fra 1. september er det muligt at deltage i FVU-IT og FVU-engelsk, ligesom personer med videregående uddannelser ikke skal betale den høje
deltagerbetaling for deltagelse i AMU-certifikatkurser. Ifm. arbejdsfordelingsordningen i BM’s regi er der indgået aftale om muligheden for at blive
opkvalificeret ved hjemsendelse og med supplerende dagpenge, ligesom
medarbejdere kan undtages fra arbejdsfordeling og i stedet få VEUgodtgørelse for hele perioden. Ministeriet orienterer bredt herom, men
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beder om, at rådets medlemmer også vil sprede nyheden.
Lisbeth Bang Thorsen orienterede om, at ministeriet har fået oplyst ved
rundringning til institutioner, som udbyder OBU, at der ikke er praksis for
at oprettede OBU lukkes efterfølgende pga. for stort frafald.
DA spurgte dels til processen omkring materialeplatformen, som nu skal
ændres, hvormed de enkelte efteruddannelsesudvalg selv skal opbevare
materialer digitalt, dels til et brev fra marts måned om FVU-dansk til personer med andet sprog end dansk, som synes at have givet anledning til
misforståelse.
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at ændringerne vedr. materialeplatformen
blev varslet ifm. den udsendte ansøgningsrunde til UL-puljen, og at der
stadig kan linkes til materialeplatform. Yderligere afklaring vil ske direkte
mellem STUK og DA.
Repræsentanten for Uddannelsesforbundet fandt, at det var godt med
reklame for at få gang i aktiviteten på VEU-området. Men der synes generelt ikke at være mange som søger efteruddannelse her i efteråret, sådan
som forventningen måske nok havde været.
Herefter fremkom forskellige bemærkninger om FVU-dansk.
Formanden konstaterede, at rådet gerne vil have en opdateret orientering
om FVU-dansk på næste møde, da bemærkningerne gav udtryk for usikkerhed mht. både baggrunden for udsendelsen af brevet om FVU-dansk,
og hvordan det skulle forstås.
Repræsentanten for DFS, De landsdækkende oplysningsforbund,
Foreningen af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne foreslog at fremsende til VEU-rådet deres notat om antallet
af deltagere på online-kurser, hvori det påvises, at der har været en stor
efterspørgsel.
Formanden takkede ja hertil og forslog, at drøftelsen om aktiviteten på
on-line kurser kunne drøftes på det kommende møde.
FH bemærkede ift. undersøgelse af basale færdigheder, at det er godt, at
den langt om længe gennemføres og spurgte herefter til, dels hvordan ministeriet forestiller sig processen vedr. eftersyn af enkeltfag, dels hvordan
VEU-rådet inddrages.
Endvidere bemærkede FH, at selv om OBU administreres korrekt af de
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enkelte udbydere, så er pointen i rådets udtalelse om OBU, at økonomien
ikke hænger sammen, og derfor vil aktiviteten blive ved med at dale.
Ift. taksteftersyn blev ministeriet anmodet om at fremsende det udarbejdede kommissorium til rådet.
FH tilsluttede sig DA’s bemærkninger om materialeplatformen.
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at ministeriet er opmærksom på økonomien til OBU.
Signe Tychsen Philip oplyste, at eftersyn af enkeltfag lægger op til en
politisk drøftelse, og at tidshorisonten ift. undersøgelsen af danskernes
basale færdigheder er et opmærksomhedspunkt ift. at kunne afrapportere
fyldstgørende ift. tidsplanen.
Formanden rundede herefter punktet af.
5

Status for arbejdet med coronakrisens konsekvenser for VEU
Formanden indledte punktet med at bemærke, at punktet var i fortsættelse af det tilsvarende punkt på sidste møde, hvor Danske Erhvervsskoler og
Gymnasier (DEG) havde præsenteret en status baseret på tilbagemeldinger
fra skolerne. Status til dette møde ville blive givet af ministeriet, som derefter fik ordet.
Lisbeth Bang Thorsen oplyste at STUK havde vært i dialog med DEG
og Danske SOSU-skoler omkring aktiviteten i august. Aktiviteten på AMU
var faldet drastisk i foråret. Det tyder på, at det er lykkedes at indhente
noget i august, idet aktiviteten er steget med 20 % i forhold til aktiviteten i
foråret, men det er nu især korte kurser, der er aktivitet på, og indvirkningen på årsaktiviteten er derfor begrænset. SOSU-aktiviteten i august 2020
ligger 16 % under aktiviteten august sidste år.
Morten Emborg (DEG) kunne tilføje, at tallene er med store forbehold.
Der er visse geografiske forskelle, og den aktivitet, der ikke blev gennemført i første halvår, mangler. Virksomhederne er tilbageholdne med at sende medarbejdere på kurser af bekymring for corona smitte. Mange medarbejdere sendes dog på uddannelse i stedet for at blive opsagt.
FH takkede orienteringen, men havde gerne set, at orienteringen var fulgt
op af et udsendt datamateriale – også for det almene VEU-område, så
rådet havde noget konkret at forholde sig til. Det panel, som blev anvendt
til statusorientering på juni-mødet og igen til punktet på dette møde, kunne måske anvendes mere fast til at orientere om aktiviteten som et supplement til forbrugsrapporten.
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DA var enig heri.
Repræsentanten for DFS, De landsdækkende oplysningsforbund,
Foreningen af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne oplyste, at aktiviteten også var steget på FVU, som er en
fleksibel uddannelse, der kan tilpasses virksomhedernes efterspørgsel.
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Seminar om VEU-rådets langsigtede strategiske fokusområder planlægges
Formanden orienterede om, at der endnu ikke var modtaget svar fra Ministeren på rådets invitation fra den 21. juli 2020 til at gæste rådet på mødet den 4. november. Det har efterfølgende vist sig, at M generelt ikke kan
deltage på onsdage, hvorfor strategidrøftelsen skal afholdes på en anden
ugedag. FU foreslår derfor, at drøftelsen udsættes til, at svar er modtaget
fra ministeren, da en strategidrøftelse forudsætter ministerens deltagelse.
Det vil endvidere være lidt besværligt med en så central drøftelse via Skype.
DA tilsluttede sig synspunktet.
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Status for branchepakker
Formanden indledte med kort at skitsere de forskellige former for branchepakker, der findes: AMU-uddannelsespakker, Efteruddannelsesudvalgenes uddannelsespakker og STAR's nationale positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse.
Herefter blev Anja Toxværd Poulsen, Arbejdsmarkedschef i Arbejdsmarkedskontor Syd, budt velkommen til at give en orientering om Status på
STARs VEU-indsats.
VEU-indsatsen handlede før Covid-19 om rekruttering af kvalificeret arbejdskraft gennem partafklarede meritgivende forløb i tæt samarbejde med
alle aktører. COVID-19 skabte en helt ny situation for arbejdsmarkedet,
hvor det var påkrævet at finde nye løsninger, og det var disse løsninger
med konkrete eksempler, som orienteringen omhandlede.
Fra den efterfølgende drøftelse kan nævnes følgende bemærkninger:
•
•
•
•
•

Ønske om at høre mere om VEU-koordinatorenes konkrete erfaringer, og hvordan de gør en forskel?
Har koordinatorerne de værktøjer, der er behov for?
Det er positivt med det målrettede samarbejde med virksomheder.
En drøftelse om, hvad der virker, blev foreslået
En opgørelse af AMU-branchepakker blev efterspurgt, måske også
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•
•

set ift. konkrete jobrettede kurser
Interessant at høre, hvordan STAR’s samspil med efteruddannelsesudvalgene fungerer
Vær opmærksom på, at i VEU-rådet er fokus især på uddannelse
og måske nok mindre på beskæftigelsespolitik.

Formanden sluttede herefter punktet med at bemærke, at FU ville overveje, om emnet skulle drøftes mere på kommende møder og udtrykte et
håb om, at Anja i så fald ville deltage med et mere detaljeret oplæg om,
hvilken forskel VEU-koordinatorerne gør på et senere tidspunkt.
8

VEU-rådets møder for 2021 planlægges
Formanden henviste til den udsendte mødeplan for rådets møder i 2021,
som blev vedtaget.
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Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og
efteruddannelsesområde i 1. halvår 2020
Formanden bemærkede, at rapportens tal jo desværre talte sit eget helt
tydelige sprog om nedgangen i første halvår pga. COVID-19.
FH efterspurgte en justering af figur 1 så den afspejlede den seneste udvikling i lighed med figur 2 og 3.
Ministeriet oplyste, at forbrugsrapporten anses som en rapport over en
tilbagelagt periode – i dette tilfælde første halvår af 2020. Derfor finder
ministeriet, at det ligger uden for forbrugsrapporten at vurdere en mulig/forventet udvikling. Undtagelsesvis laves en fremskrivning i figur 2 og
3 vedr. VEU-godtgørelsen, da det metodisk er mindre problematisk at
fremskrive disse end fx figur 1
Repræsentanten for Danske HF og VUC henledte opmærksomheden
på, at nedgangen på FVU og avu også kan skyldes, at flere elever optages
på det nye FGU, hvor de tidligere blev optaget på FVU og avu.

10 Indhold i FFL for 2021
Formanden henviste til det udsendte materiale. Der var ingen yderligere
bemærkninger.
11 Evt.
Ingen bemærkninger.
Formanden takkede for god ro og orden med et på gensyn til rådsmødet
onsdag den 4. november 2020 kl 13.30 – 15.30.
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Møde den 4. november 2020
Punkt 3: Meddelelser fra formanden

Materiale:

•
•
•
•

Nyhed fra BUVM om, at det skal være lettere at komme igennem skolen og uddannelsessystemet som ordblind med fire nye mål.
Ministeriets orientering om målgruppen for OBU
Oversigt over høringssvar og udtalelser mv
VEU-rådets høringssvar:
- til udkast til høring over ændring af AMU- og avubekendtgørelsen
- til ændring af bekendtgørelsen om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
(ÅU-bekendtgørelsen)

Bemærkninger:

Ingen

Behandling:

Til drøftelse
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Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om styrkelse af ordblindeområdet: De næste skridt for at styrke ordblindeområdet for børn, unge
og voksne
Regeringen har onsdag den 30. september 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om at styrke indsatsen for ordblinde.
Alle børn, unge og voksne skal have mulighed for at klare sig så godt som muligt – både i folkeskolen og i det videre liv. Men nogle er dårligere stillet end andre fra start, fordi de enten kæmper
med ordblindhed eller andre læse- og skrivevanskeligheder.
Vi skal derfor som samfund støtte ekstra op om dem, der har brug for lidt mere hjælp til at
komme igennem skole, uddannelse og arbejdslivet. Med den rigtige støtte og hjælp, kan børn,
unge og voksne med læse- og skrivevanskeligheder få gode chancer for at klare sig lige så godt,
som andre. Det er både godt for den enkelte – og for vores samfund.
Vi har heldigvis i dag gode redskaber til at opspore børn med ordblindhed og læse- og skrivevanskeligheder tidligt i grundskolen, og regeringen iværksatte med udspillet ’Regeringens fire første
skridt mod en styrket ordblindeindsats’ en række initiativer til at styrke den tidlige opsporing og
få mere viden om støtten til elever med ordblindhed.
Der er dog fortsat udfordringer for børn, unge og voksne med ordblindhed og læse- og skrivevanskeligheder. Af centrale udfordringer kan nævnes:


Ordblindhed i familien: Ordblindhed er arveligt. Der er derfor øget risiko for, at børn af forældre med ordblindhed selv bliver ordblinde eller får læse- og skrivevanskeligheder.



Mangel på viden og kompetencer: Lærere er en central ressource i den støtte, ordblinde elever
møder i deres skolegang. Men der er brug for mere viden om god undervisning af elever
med ordblindhed.



Andre læse- og skrivevanskeligheder end ordblindhed: Det er vigtigt, at elever med læse- og skrivevanskeligheder også møder målrettet støtte ift. deres vanskeligheder. Ikke kun elever
med ordblindhed.



Ulige adgang til efterskoler: Kommunerne kan yde tilskud til forældre, som ønsker, at deres
barn skal på en ordblindeefterskole, men forældrenes egenbetalingen kan stadig være en
udfordring.



Vanskeligt at følge med i gymnasiet: For elever med ordblindhed kan det være vanskeligt at
følge undervisningen og gennemføre en gymnasial uddannelse i samme hastighed som andre elever.
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En styrket ordblindeindsats
På baggrund af ovenstående udfordringer er aftalepartierne enige om en yderligere styrkelse af
ordblindeindsatsen ift. børn, unge og vokse. Det skal ske ved at iværksætte ni konkrete indsatser
inden for følgende fire hoved overskrifter:
Styrket opsporing: Der er behov for en styrket tidlig opsporing af børn i risiko for at udvikle ordblindhed, så flere børn i risiko for at udvikle ordblindhed eller læse- og skrivevanskeligheder opdages tidligere og kan få den rette støtte, inden indlæringsvanskeligheden får betydning for eleverne både fagligt og personligt.
Styrket undervisning af elever med ordblindhed og læse- og skrivevanskeligheder: Elever med ordblindhed eller læse- og skrivevanskeligheder har behov for en styrket undervisning i alle skolens fag, som
bygger på gode metoder og praksisser, der er afprøvet i en dansk sammenhæng. Det er centralt
for, at eleverne kan klare sig godt i skolen og komme videre i uddannelsessystemet
Styrkelse af læsevejlederne: Læsevejledere og ordblindelærere har stor betydning for både den undervisning og støtte, som elever med ordblindhed eller læse- og skrivevanskeligheder modtager på
den enkelte skole. Derfor skal deres arbejde understøttes yderligere og antallet skal løftes.
Lettere adgang til støtte for ordblinde: Den rette støtte til ordblinde er vigtig for deres faglige og personlige udvikling. Det skal derfor være lettere at modtage den relevante støtte i form af fx særlige
undervisningstilbud, hjælpemidler og særlig tilrettelagte undervisningsforløb.
Boks 1. Fire overordnede mål og 9 initiativer til styrkelse af ordblindeområdet
Mål 1: Styrke opsporingen og vejledningen af personer med læse- og skrivevanskeligheder


Tidlig målrettet information til forældre og opsporing ift. ordblindhed



Udvikling af tidligere gruppebaseret screening af elever i risiko for ordblindhed i folkeskolen

Mål 2: Sikre målrettet indsats for elever med ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder


Målrettet indsats for elever med læse- og skrivevanskeligheder i folkeskolen



Mere viden om, hvordan skoler og kommuner i praksis arbejder med at støtte elever med sprogforståelsesvanskeligheder



Mere viden om, hvordan skoler og kommuner allerede arbejder med læseindsatser i små grupper

Mål 3: Styrke vejledning for elever med ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder


Oprette nationalt forum for læsevejledere og ordblindelærere i folkeskolen og løfte antallet af læsevejledere

Mål 4: Lettere adgang til tilbud ift. ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder


Lettere adgang til ordblindeefterskoler



Ensretning af støtte til personer på tværs af SPS og ordblindeundervisning for voksne



Mulighed for oprettelse af klasser med forlængede uddannelsesforløb for elever med bl.a. ordblindhed på det gymnasiale område

Aftalepartierne er desuden enige om, at initiativet vedr. mulighed for oprettelse af klasser med
forlængede uddannelsesforløb for elever med funktionsnedsættelse eller indlæringsvanskeligheder
på det gymnasiale område drøftes ved først kommende lejlighed i gymnasieforligskredsen.
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2

Bilag – økonomi for initiativerne
Boks 2. Økonomi ift. de ni initiativer til styrkelse af ordblindeområdet
Initiativ

Afgrænsede
udgifter

Varige udgifter

Tidlig målrettet information til forældre og opsporing ift. ordblindhed

2,0 mio. kr.
Udvikling af tidligere gruppebaseret screening af elever i risiko for ordblindhed i folkeskolen

2,5 mio. kr.

Målrettet indsats for elever med læse- og skrivevanskeligheder i folkeskolen

6,0 mio. kr.
Mere viden om, hvordan skoler og kommuner i praksis arbejder med at støtte elever
med sprogforståelsesvanskeligheder

1,0 mio. kr.

Mere viden om, hvordan skoler og kommuner allerede arbejder med læseindsatser i
små grupper

1,0 mio. kr.

Oprette nationalt forum for læsevejledere og ordblindelærere i folkeskolen og løfte antallet
-

Netværk for læsevejledere

5,0 mio. kr.
-

Pulje til efteruddannelse

6,0 mio. kr.
Lettere adgang til ordblindeefterskoler

4,8 mio. kr.
Ensretning af støtte til personer på tværs af SPS og ordblindeundervisning for voksne

1,5 mio. kr.
Mulighed for oprettelse af klasser med forlængede uddannelsesforløb for elever med
bl.a. ordblindhed på det gymnasiale område
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-

-

3

Til samtlige voksenuddannelsescentre

Orientering om målgruppen for OBU
Regeringen har onsdag d. 30. september 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om at
styrke indsatsen for ordblinde.
Med aftalen er det bl.a. besluttet at ensrette praksis for vurdering af testscores på tværs af det specialpædagogiske støtteområde (SPS) ordblindeundervisning for Voksne (OBU). Fremover vil gule testscores i særlige tilfælde også kunne give adgang til OBU, hvis supplerende tests og vurderinger understøtter det. Ændringen træder i kraft 1. januar 2021.

Ordblindetestens scores

Ordblindetestens resultat er farvekodet i farverne grøn, gul og rød.
Grøn testscore
De voksne, der har en score i den grønne kategori, er ikke ordblinde,
men kan opleve at have læse- og skrivevanskeligheder af andre årsager. Der foretages ikke yderligere udredning med henblik på ordblindeundervisning for voksne, men der vejledes til andre undervisningstilbud.
Rød testscore
Voksne, der scorer i rød kategori er ordblinde og kan visiteres til
OBU, hvis de ikke er berettiget til ordblindeundervisning i henhold
til anden lovgivning, fx i forbindelse med et uddannelsesforløb.
Gul testscore
Et resultat i den gule kategori vidner om samme slags vanskeligheder
som et resultat i den røde kategori, men ikke i samme grad. Voksne,
der scorer i gul kategori, er som udgangspunkt ikke ordblinde. Som
test-ansvarlig bør man derfor genoverveje, om der kan findes andre
eller supplerende forklaringer på den voksnes vanskeligheder med
skriftsproget.
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I særlige tilfælde kan man dog ved et gult resultat fortsat have formodning om, at den voksnes vanskeligheder primært bunder i vanskeligheder med fonologisk omkodning, hvilket indikerer mulig ordblindhed. Mistanken kan for eksempel opstå på baggrund af lave rigtighedsprocenter i Ordblindetestens deltest 1 og 2, baggrundsoplysninger om tidligere specialpædagogiske indsatser eller faglige iagttagelser.

Målgruppe og adgang

Fra den 1. januar 2021 indføres en praksis på OBU, hvor gule testscores
i særlige tilfælde efter supplerende testning og ud fra vurdering med faste
kriterier kan give adgang til OBU. Med tiltaget ensrettes praksis på tværs
af SPS og OBU.
Hvis der er tale om en voksen med en gul testscore, som modtager
eller har modtaget specialpædagogisk støtte, kan udbyderen visiteres
til OBU på baggrund heraf, hvis øvrige krav til visitation er overholdt.
Hvis den voksne med gul testscore ikke modtager eller har modtaget
specialpædagogisk støtte, kan udbyderen foretage en udredning med
supplerende test for at vurdere, om kriterierne for visitation til OBU
er opfyldt.
Udbyderens afgørelse skal altid være skriftlig og opbevares sammen
med øvrigt visitationsmateriale, så det er til rådighed fx i forbindelse
med tilsyn.

Kriterier til brug i sæ rlige tilfæ lde ved gule testscores

Visitation til OBU for kursister med en gul testscore kan godkendes,
hvis det vurderes, at 3 ud af følgende 4 kriterier er opfyldt:
1. Mindst én af rigtighedsprocenterne i Ordblindetestens delprøve 1, ”Find stavemåden”, eller delprøve 2, ”Find det, der
lyder som et ord”, er under 80.
Det kan aflæses af rigtighedsprocenterne på testrapporten, om
kriteriet er opfyldt.
2. Der er i løbet af eleven/den studerendes skoleliv lagt en fokuseret indsats målrettet de fonologiske vanskeligheder. Indsatsen skal være foregået i skoleregi og/eller være varetaget af
fagfolk. Det er således ikke nok, at forældre har været gode til
at støtte op om lektielæsning mv.
Kriteriet kan siges at være opfyldt, hvis der forud for testtidspunktet med Ordblindetesten er gennemført en specialpædagogisk indsats målrettet fonologiske vanskeligheder, som har
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bevirket, at testdeltageren kan have opøvet sine færdigheder
inden for fonologisk omkodning på en måde, der kan have
påvirket testresultatet.
3. Det er via supplerende test dokumenteret, at eleven/den studerende har stavefejl, som er karakteristiske ved ordblindhed i
form af lydstridige stavefejl og/eller en høj andel af stavefejl.
Dokumentationen gælder kun, hvis der er anvendt test af en
sværhedsgrad, som svarer til uddannelsesniveauet eller lavere.
Det anbefales at anvende ’Hverdagsstavning for voksne – ortografisk staveprøve’ som grundlag for vurderingen. Testen
findes her: https://www.uvm.dk/forberedende-voksenundervisning-fvu/maalgrppevurdering--screening-og-trinplacering
Hvis min. 30 pct. af staveordene er fejlstavninger, eller der forekommer mange lydstridige stavefejl, kan kriteriet siges at
være opfyldt.
4. Det er via supplerende test dokumenteret, at eleven/den studerende har et ringe læseflow med hyppige brud og læsefejl.
Dokumentationen gælder kun, hvis der er anvendt test af en
sværhedsgrad, som svarer til uddannelsesniveauet eller lavere.
Kriteriet kan siges at være opfyldt, hvis der anvendes en afdækningsmetode, som sikrer dokumentation for antal og karakter af læsefejl, samt en beskrivelse af testdeltagerens øvrige
læseflow.
I de tilfælde, hvor en voksen ikke opfylder tre ud af de fire kriterier,
skyldes vanskelighederne ikke en funktionsnedsættelse, der berettiger
til OBU. I disse tilfælde vil der ofte være behov for andre typer af
indsatser, som ikke er omfattet af OBU. Andre indsatser kan for eksempel være tilbud om læse- og skrivekurser på uddannelsesstedet,
FVU eller andre tiltag målrettet forbedring af læse- og skrivefærdigheder.
Ved valg af supplerende test, skal den test-ansvarlige lægge vægt på
funktionelle test, som afdækker det aktuelle færdighedsniveau inden
for læsning og stavning. Det anbefales ikke, at man tester yderligere
med henblik på udredning af fonologisk omkodning, da disse færdigheder allerede er afdækket med Ordblindetesten.
Det konkrete testmateriale, som dokumenterer andelen og karakteren
af stave- og læsefejl, opbevares sammen med Ordblindetesten og andet relevant materiale til brug for visitationen.
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Ordblindetesten

Ordblindetesten tilgås via https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-oglaeringsmiljoe/specialundervisning/ordblindetesten
Test-vejlederen skal læse Vejledning til Ordblindetesten grundigt på
https://ordblindetest.nu/vejleder/login.jsp?message=bad%20login
og dernæst også gerne se videovejledning til Ordblindetesten på
samme side.
Spørgsmål om supplerende testning eller anvendelse af kriterierne kan
rettes til Line Knudsen på line.knudsen@stukuvm.dk
Teknisk support på Ordblindetesten
Teknisk support på Ordblindetesten ydes af Styrelsen for It og Lærings Test og Prøver support. De træffes på:
Telefonisk support: 70 21 21 55
Mandag-fredag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
Husk at videresende dette brev hurtigst muligt til jeres driftsoverenskomstparter.
Med venlig hilsen
Lisbeth Bang Thorsen
Kontorchef
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Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v.
I perioden fra 1. januar 2020 – 28. oktober 2020

Dato

H øring / Udtalelse

Modtager

Journal nr

24.03.20

VEU-rådets høringssvar til høring over ny
FVU-bekendtgørelse med dertil hørende nye
læreplaner og ny OBU-bekendtgørelse

Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

20/05474-1

01.05.20

VEU-rådets udtalelse om OBU

20/05474-3

17.06.20

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
VEU-rådets udtalelse om Fjernundervisning

Børne- og Undervisningsministeren
Udlændinge- og Integrationsministeriet, Integrationskontoret
Børne- og Undervisningsministeren
Børne- og Undervisningsministeren, STUK
Børne- og Undervisningsministeriet

20/05474-5

Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

20/05474-8

Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

20/05474-9

07.07.20
07.08.20
19.08.20

24.09.20

22.10.20

Høring - Ændring af FVU-bekendtgørelsen 20/12927
Høring over forslag til lov om ændring af lov
om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
(Modelparametre ...) - høringsfrist onsdag
den 19. august 2020, kl. 12.00
Høring over ændring af AMU- og avu-bekendtgørelsen
Høring over ændring af bekendtgørelsen om
åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (ÅU-bekendtgørelsen)
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20/05474-4

20/05474-6
20/05474-7

Til Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
ved Fuldmægtig Sidra Jabin Aslam og Fuldmægtig Andrea Allin
sendt med e-mail til:
Sidra.Jabin.Aslam@stukuvm.dk og Andrea.Allin@stukuvm.dk

VEU-rådets høringssvar til udkast til høring over ændring af AMUog avu-bekendtgørelsen.
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 10. september 2020 modtaget fra Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for
Uddannelse og Kvalitet, høringsbrev om ovenstående høring med svarfrist torsdag den 24. september 2020 kl. 12.00.
VEU-rådet har ingen bemærkninger, men henviser til organisationernes
eventuelle selvstændige høringssvar.

Med venlig hilsen

Kjeld Møller Pedersen
Formand
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Til Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
ved Fuldmægtig Sidra Jabin Aslam og Fuldmægtig Andrea Allin
sendt med e-mail til:
Sidra.Jabin.Aslam@stukuvm.dk og Andrea.Allin@stukuvm.dk

VEU-rådets høringssvar til ændring af bekendtgørelsen om åben
uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (ÅUbekendtgørelsen)
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 30. september 2020 modtaget fra Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for
Uddannelse og Kvalitet, høringsbrev om ovenstående høring med svarfrist onsdag den 21. oktober 2020 kl. 12.00, som rådet har fået forlænget
til den 22. oktober kl.12.
VEU-rådet bakker op om, at det synliggøres i bekendtgørelsen, at lufthavnsmodellen, som undtagelsesvis og i helt særlige tilfælde tillader gennemførelse af en uddannelse som virksomhedsforelagt undervisning med
tilskud, hermed også kan anvendes af andre brancher. Rådet støtter, at
der således skabes større transparens omkring denne dispensationsmulighed.
VEU-rådet henviser i øvrigt til organisationernes eventuelle selvstændige
høringssvar.

Med venlig hilsen

Kjeld Møller Pedersen
Formand
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Møde den 4. november 2020
Punkt 4: Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet

Materiale:

•

Bemærkninger:

Ministeriet orienterer bl.a. om ovenstående notater

Behandling:

Til drøftelse.

Orientering om nye muligheder for deltagelse i VEU
Endvidere er 3 bilag vedlagt:
1. Arbejdsfordeling og uddannelse
2. Ordinær deltagerbetaling på certifikatkurser i AMU
for personer med en uddannelse over faglært niveau
3. FVU digital og FVU engelsk åbnes for alle i arbejdsstyrken

19

Departementet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf. nr.: 32 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr.: 20453044

Orientering om nye muligheder for deltagelse i VEU
I juni indgik regeringen aftale om styrket opkvalificering med V, DF, RV
og K samt aftale om ekstraordinært løft af ledige med V, DF, RV, SF og
EL.
Med de to aftaler bliver det muligt for alle i arbejdsstyrken at deltage i
FVU-fagene it og engelsk, ligesom kravet om, at fagene kun udbydes
virksomhedsrettede forløb fjernes.
Det bliver også muligt for personer med en uddannelse over faglært niveau at deltage i certifikatkurser i AMU på ordinære vilkår.
Herudover har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private
arbejdsmarked, som giver bedre muligheder for uddannelse i forbindelse
med arbejdsfordeling.
Jeg vedlægger information om de tre initiativer, som jeg håber, I vil videreformidle i jeres netværk, så vi når ud til flest muligt virksomheder og
borgere omkring de nye muligheder. Artiklerne er skrevet med henblik
på, at I evt. udvælger de oplysninger, I finder relevante for jeres målgrupper.

Med venlig hilsen

Signe Tychsen Phillip
Kontorchef
Direkte tlf.: +45 2565 9282
E-mail: Signe.Tychsen.Philip@uvm.dk
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24. september 2020
Sags nr.:20/18511

Arbejdsfordeling og uddannelse
For at undgå afskedigelser på det private arbejdsmarked efter udløbet af
lønkompensationsordningen, er der aftalt bedre muligheder for uddannelse i forbindelse med arbejdsfordeling. Der er to modeller:
1. Uddannelse på supplerende dagpenge
Personer omfattet at en arbejdsfordeling kan i samarbejde med virksomheden iværksætte og gennemføre opkvalificeringsforløb, der helt eller
delvist ligger i perioder, hvor medarbejderen er ledig og modtager supplerende dagpenge.
Der er dermed ikke tale om, at jobcenteret giver tilbud om vejledning og
opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men at personen i ledighedsperioden kan igangsætte eller fortsætte et opkvalificeringsforløb, som er aftalt med virksomheden.
Jobcenteret betaler derfor ikke udgifterne til denne opkvalificering, som
er aftalt med virksomheden.
2. Uddannelse med VEU-godtgørelse.
Den midlertidige aftale om arbejdsfordeling giver også mulighed for, at
man kan undtage medarbejdere fra en arbejdsfordeling uden godkendelse
af RAR, hvis der er enighed mellem virksomheden og den pågældende
medarbejder herom. Virksomheden kan i stedet opkvalificere de undtagne medarbejdere på almindelig vis og få VEU-godtgørelse for hele perioden, hvis der udbetales løn til medarbejderen. På flere overenskomstområder er der også mulighed for at benytte kompetencefondes muligheder for at støtte selvvalgt eller aftalt uddannelse.
Da deltagelsen i kurset sker efter reglerne for beskæftigede, skal virksomheden betale kursusafgift/deltagergebyr.
Læs mere om nye muligheder for arbejdsfordeling
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Q&A om ny ordning
Hvordan kommer I i gang?
Nedenfor gives en kort gennemgang af, hvor I kan finde information om
aktuelle fjernundervisningstilbud indenfor VEU.
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
AMU-kurser er korte fleksible kurser, der er målrettet ufaglærte og faglærte inden for en lang række brancher. Kurserne er korte og er typisk
målrettet konkrete arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver. Læs mere om
AMU her.
I kan også tage kontakt til jeres nærmeste AMU-udbyder for nærmere
oplysninger om muligheder for at få gennemført et konkret AMU-forløb
for jeres medarbejdere. Hvis I er i tvivl om, hvilken skole/udbyder I skal
kontakte, kan eVejledning hjælpe jer -https://www.voksenuddannelse.dk/evejledning
Forberedende voksenundervisning (FVU)
Forberedende voksenundervisning åbner mulighed for at opkvalificere
medarbejdernes grundlæggende færdigheder inden for læsning, skrivning,
regning, engelsk og it. Det kan være aktuelt, hvis medarbejderne fx skal
betjene ny teknologi, læse vejledninger på engelsk eller håndtere dokumentationskrav. Læs mere om de enkelte FVU-fag her.
En medarbejder skal vurderes at være i målgruppen for og til at kunne få
udbytte af det pågældende FVU-tilbud for at kunne modtage FVU-undervisning. Det er institutionen/udbyderen, der foretager denne vurdering, hvorfor I som virksomhed altid skal tage kontakt til en udbyder for
at få igangsat et FVU-forløb.
FVU udbydes af VUC og af driftsoverenskomstparter, som fx folkeoplysende foreninger og erhvervsskoler. eVejledningen kan hjælpe jer med at
finde kontakt til konkrete udbydere - https://www.voksenuddannelse.dk/evejledning
Der er også mulighed for at kontakte VUC Erhverv, som er VUC’s samarbejde omkring virksomhedsrettede forløb inden for almen VEU. De
kan også være behjælpelige med at finde relevante virksomhedsrettede
FVU-tilbud.
Almen voksenuddannelse (avu)
Almen voksenuddannelse er et tilbud til alle voksne, der gerne vil forbedre sig i et eller flere fag på 9. og 10. klasses niveau. Læs mere om avu
her.
Avu-fagene, særligt på de laveste niveauer, har typisk flere timer end
FVU, hvorfor avu ikke er lige så benyttet i virksomhedssammenhæng.
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Det kan dog alligevel være værd at overveje, hvis en medarbejder får behov for en mere grundlæggende opkvalificering eller omskoling. VUC
har også mulighed for at udbyde avu i mindre bidder – fagelementer –
hvor indholdet er afgrænsede dele faget og med et nedsat timetal.
Avu udbydes udelukkende af VUC. En del VUC har udviklet digitale
forløb til de fleste fag og niveauer, og meget avu undervisning understøttes af institutionernes digitale platforme, hvorfor undervisningsmaterialerne typisk kan tilgås virtuelt også i sammenhænge, hvor der ikke er udviklet decideret fjernundervisning.
Find det lokale VUC her eller brug eVejledningen til at få kontakt til
konkrete udbydere - https://www.voksenuddannelse.dk/evejledning
VEU-godtgørelse
Virksomheder kan søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, når
de sender medarbejdere på voksen- og efteruddannelse.
Når en medarbejder deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse,
kan man få VEU-godtgørelse som kompensation. Der kan også fås befordringstilskud, som er et tilskud til at dække de udgifter, medarbejderen
har til transport mellem bopæl og kursussted.
For at få godtgørelsen er der en række betingelser, der skal være opfyldt.
Læs mere her.
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Ordinær deltagerbetaling på certifikatkurser i AMU for personer
med en uddannelse over faglært niveau
Som følge af aftale om ekstraordinært løft af ledige mellem regeringen,
V, DF, RV, SF og EL, får personer med en uddannelse ud over faglært
niveau fra 1. september 2020 adgang til certifikatkurser i AMU på ordinære vilkår. Ordningen gælder frem til og med udgangen af 2021.
Det betyder, at personer med en videregående uddannelse skal betale
samme lave pris for deltagelse i et certifikatkursus i AMU som ufaglærte
og faglærte.
Ordningen gælder til og med 2021.
Reglerne om VEU-godtgørelse ikke er ændret. Det betyder, at deltagere
med en videregående uddannelse kun kan få VEU-godtgørelse m.v., hvis
de ikke har anvendt deres videregående uddannelse de seneste fem år.
Dette gælder også for certifikatuddannelser.
Den nye deltagerbetaling vil fremgå ved tilmelding til kurset og eVejledningen kan hjælpe med kontakt til udbydere og vejledning om AMU.
Se hvilke kurser der er omfattet her.
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FVU digital og FVU engelsk åbnes for alle i arbejdsstyrken
Som følge aftale mellem regeringen, V, DF, RV, SF og EL om styrket
opkvalificering gøres fagene FVU-digital og FVU-engelsk fra 1. september tilgængelige for alle personer i arbejdsstyrken, dvs. både beskæftigede
og ledige, der står til rådighed for arbejdsmarkedet.
Det betyder, at ledige fremover også vil kunne deltage i undervisningen i
disse FVU-fag, og at beskæftigede vil kunne deltage, uden at undervisningen afvikles som led i et virksomhedsrettet forløb.
Alderspensionister og personer under uddannelse har adgang til tilbuddet
som beskæftigede, hvis de har en arbejdsmarkedstilknytning på mere end
8 timer om ugen i gennemsnit i de sidste 12 uger før tilmelding. Erhvervsuddannelseselever, der har en uddannelsesaftale med en virksomhed, anses også for en del af målgruppen.
Optagelsen til fagene FVU-digital og FVU-engelsk sker på baggrund af
en helhedsvurdering af, om den voksne har de formelle adgangsforudsætninger, og om vedkommende har de rette faglige og personlige forudsætninger for at få udbytte af undervisningen.
Målgruppevurderingen foretages af udbyderne af FVU, dvs. VUC og
driftsoverenskomstparter.
Ordningen vil være gældende frem til og med 2021, da FVU-fagene er en
del af trepartsaftalen, der udløber i 2021.
eVejledningen kan hjælpe med flere oplysninger om de to fag.
Læs mere om de to FVU-fag her.
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Møde den 4. november 2020
Punkt 5: Trepartsaftalens effekter mht. aftalens fleksibilitet og nye muligheder.

Materiale:

•
•

Bemærkninger:

Notatet om forsyningssikkerhed i AMU præsenterer en
opfølgning på, om de nye udbudsplaceringer og ophævelsen af de geografiske dækningsområder har medført, at
der annonceres og gennemføres flere kurser.

Notat om forsyningssikkerhed i AMU
Notat om anvendelsen af fleksible muligheder i trepartsaftalen

Notat om anvendelsen af fleksible muligheder i trepartsaftalen præsenterer, i hvilket omfang disse muligheder er
blevet anvendt. Der blev indført en række tiltag på baggrund af trepartsaftalen, som havde til hensigt at øge fleksibiliteten i AMU, bl.a. om kollektiv afkortning, friere brug
af gæstelærere og indførelsen af delmål.

Behandling:

Til drøftelse
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Forsyningssikkerhed i AMU
For at undersøge om forsyningssikkerheden i AMU er blevet styrket efter AMU-udbudsrunden i 2019, præsenteres her en opfølgning på, om de
nye udbudsplaceringer og ophævelsen af de geografiske dækningsområder har medført, at der annonceres og gennemføres flere kurser.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har sammenlignet data fra 1. kvartal 2019, som er aktivitet, der stammer fra udbuddet af AMU før udbudsrunden i 2019, med data fra 1. kvartal 2020, som er de første og seneste tilgængelige data om AMU-aktiviteten, efter at de nye udbudsgodkendelser- og betingelser er trådt i kraft.
Analysen er blevet vanskeliggjort væsentligt af Covid-19, som fra den 11.
marts bevirkede et meget betydeligt fald i aktiviteten på området. Der er
derfor behov for at udviklingen i forsyningssikkerheden også belyses ud
fra andre kilder, og det vil blandt andet ske som led i evaluering af Trepartsaftalen.
Formålet med nærværende undersøgelse har dog været at undersøge, om
der på FKB-niveau kan findes en positiv sammenhæng mellem antal udbydere og annonceret og afholdt aktivitet for herigennem at belyse konsekvensen af en forøgelse i antallet af udbydere.
Gennemgangen viser at en sådan sammenhæng ikke umiddelbart kan
genfindes i nærværende materiale
Der er blevet sammenlignet data inden for følgende områder for 1. kvartal i henholdsvis 2019 og 2020:
• Antal annoncerede kurser. Alle kurser der er blevet annonceret på efteruddannelse.dk
• Antal gennemførte kurser. Alle kurser, hvor udbyderen ikke enten har
markeret kurset som aflyst i efteruddanelse.dk, eller hvor der har været 0 tilmeldte.
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•

•

Antal annoncerede kurser uden tilmeldte kursister. Annoncerede kurser, hvor antallet af tilmeldte er 0, men hvor kurset ikke er markeret
som aflyst. Der kan være forskellig praksis for, hvorvidt udbyderen efter fx at
have flyttet kursister til et andet kursus markerer det første kursus som aflyst.
Antal aflyste annoncerede kurser. Kurser hvor udbyderen har markeret
kurset som aflyst, uanset om der har været deltagere tilmeldt eller ej.

Tallene i tabel 1 neden for viser, at der for 1. kvartal 2019 sammenlignet
med 1. kvartal 2020 har været en nedgang i de annoncerede kurser på 6
% og på 14 % for de gennemførte kurser. Samtidig med, at der er et fald
i antallet af annoncerede kurser, er der dog en stor stigning i antallet af
annoncerede kurser uden tilmeldte (23 %), hvilket kunne indikere, at der
ikke er behov for yderligere annoncerede kurser. Antallet af aflyste kurser er steget med 2 %.
På trods af nedgangen af både de annoncerede og gennemførte kurser
har der alligevel samtidig været en øget brug af garantikurser, hvilket kan
ses som en forsigtig indikator på øget forsyningssikkerhed. Andelen af
annoncerede og gennemførte garantikurser for 1. kvartal 2020 udgør nu
henholdsvis 30 % og 32 % af de samlede antal annoncerede og gennemførte kurser.
Tabel 1: Oversigt over udviklingen i AMU-udbud hhv. før og efter udbudsrunden i 2019.
1. kvartal
1. kvartal
Ændring
2019
2020
i%
Antal kursusdeltagelser
154.246
112.774
-27
Antal annoncerede kurser
20.787
19.455
-6
-heraf garantikurser
4.658
5.883
+26
Antal gennemførte kurser
15.142
13.037
-14
-heraf garantikurser
3.700
4.204
+14
Antal annoncerede kurser
3.151
3.880
+23
uden tilmeldte kursister
-heraf garantikurser
928
1.406
+52
Antal aflyste annoncerede kur2.494
2.538
+2
ser
30
273
+810
-heraf garantikurser
Kilde: efteruddannelse.dk
Tilbagegangen i både annoncerede og gennemførte kurser og stigningen i
aflyste kurser skal dog ses i lyset af covid-19, som fra den 11. marts 2020
bevirkede, at AMU alene kunne afholdes som nødundervisning. Nedgangen i antal kursusdeltagelser på 27 % for 1. kvartal 2020 sammenlignet
med 1. kvartal 2019 kan formentlig forklares delvist med dette. Det er
også sandsynligt, at nedlukningen forklarer faldet i både annoncerede og
gennemførte kurser, og at antallet af aflyste kurser samtidig er steget.
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For at afdække om udviklingen for den samlede AMU-aktivitet også afspejles i udviklingen på FKB-niveau for de forskelige efteruddannelsesudvalg har styrelsen også sammenlignet data for ovenstående områder
for henholdsvis 1. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020 på FKB-niveau,
Tallene på FKB-niveau på nedenstående 17 udvalgte FKB´er, som udgør
36 % af det samlede antal kursusdeltagelser i 1. kvartal 2020, og som er
en stikprøve valgt ud fra, at næsten alle efteruddannelsesudvalg har minimum en FKB repræsenteret, samt at der er FKB´er med både høj, mellem og lille aktivitet, og FKB´er med få, mellem eller mange udbydere,
viser, at udviklingen generelt er den samme som for de samlede tal.
På 9 af FKB´erne er der annonceret færre kurser i 1. kvartal 2020 end i 1.
kvartal 2019. På 8 af FKB´erne har der dog været annonceret flere kurser
efter udbudsrunden på trods af covid-19 nedlukningen. Der er dog generelt også godkendt flere udbydere til de pågældende FKB´er efter udbudsrunden, end der var inden udbudsrunden, men der kan i denne stikprøve ikke genfindes en sammenhæng, der bekræfter, at en stigning i antallet af nye udbydere også medfører en stigning i antallet af annoncerede
kurser (se tabel 2). Samtidig har det øgede antal annoncerede kurser kun i
et enkelt tilfælde medført, at der er gennemført flere kurser efter udbudsrunden (se tabel 3).
Samtidig viser tallene for de udvalgte FKB´er, at der generelt har været
en stor stigning i kurser uden tilmeldte kursister og i aflyste kurser:
Tabel 2

Tabel 3

•

4

Ja

5

1

8

Nej

4

Flere gennemførte kurser
Ja
Nej
Flere annoncerede kurser

Ja

4

Nej

Flere annoncerede kurser

Flere udbydere
og
Ja
Nej*

0

8

Uændret antal udbydere tæller her

Stikprøveundersøgelse af udvalgte FKB’er:
FKB 2207 Anlægsarbejder
Efteruddannelsesudvalg, BAI: Udvalgt på baggrund af relativ høj aktivitet og mellem antal udbydere.
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Udbydere før og efter udbudsrunden i 2019 - 11/13
1. kvartal 1. kvartal Ændring
2019
2020
i%
Antal kursusdeltagelser
7.934
4.207
-47
Antal annoncerede kurser
760
627
-17
-heraf garantikurser
24
39
+63
Antal gennemførte annon673
495
-26
cerede kurser
23
39
+70
-heraf garantikurser
Antal annoncerede kurser –
7
14
+100
ingen tilmeldte
0
0
0
-heraf garantikurser
Antal aflyste annoncerede
80
118
+48
kurser
1
0
-100
-heraf garantikurser
FKB 2209 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer
Efteruddannelsesudvalg, BAI: Udvalgt på baggrund af mellem aktivitet
og mellem antal udbydere.
Udbydere før og efter udbudsrunden i 2019 - 9/11
1. kvartal 1. kvartal Ændring
2019
2020
i%
Antal kursusdeltagelser
2.739
1.356
-50
Antal annoncerede kurser
326
201
-38
-heraf garantikurser
23
23
0
Antal gennemførte annon250
128
-49
cerede kurser
13
21
+62
-heraf garantikurser
Antal annoncerede kurser –
27
26
-4
ingen tilmeldte
1
0
-100
-heraf garantikurser
Antal aflyste annoncerede
49
47
-4
kurser
9
2
-78
-heraf garantikurser
FKB 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Efteruddannelsesudvalg, EPOS: Udvalgt på baggrund af mellem aktivitet
og mellem antal udbydere.
Udbydere før og efter udbudsrunden i 2019 - 14/14
1. kvartal 1. kvartal Ændring
2019
2020
i%
Antal kursusdeltagelser
5.228
2.582
-51
Antal annoncerede kurser
332
231
-30
-heraf garantikurser
31
12
-61
Antal gennemførte annon243
161
-34
cerede kurser
26
11
-58
-heraf garantikurser
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Antal annoncerede kurser –
ingen tilmeldte
-heraf garantikurser
Antal aflyste annoncerede
kurser
-heraf garantikurser

1
0

6
0

+500
0

88
5

64
1

-27
-80

FKB 2245 Offentlig forvaltning og sagsbehandling
Efteruddannelsesudvalg, HAKL: Udvalgt på baggrund af mellem aktivitet og mellem antal udbydere.
Udbydere før og efter udbudsrunden i 2019 – 8/8
1. kvartal 1. kvartal Ændring
2019
2020
i%
Antal kursusdeltagelser
2.365
1.508
-36
Antal annoncerede kurser
395
518
+31
-heraf garantikurser
118
105
-11
Antal gennemførte annon308
282
-8
cerede kurser
114
83
-27
-heraf garantikurser
Antal annoncerede kurser –
60
198
+230
ingen tilmeldte
4
22
+450
-heraf garantikurser
Antal aflyste annoncerede
27
38
+41
kurser
0
0
0
-heraf garantikurser
FKB 2250 Ledelse
Efteruddannelsesudvalg, HAKL: Udvalgt på baggrund af relativ høj aktivitet og mange udbydere.
Udbydere før og efter udbudsrunden i 2019 – 15/22
1. kvartal 1. kvartal Ændring
2019
2020
i%
Antal kursusdeltagelser
6.419
4.765
-26
Antal annoncerede kurser
789
932
+18
-heraf garantikurser
100
159
+59
Antal gennemførte annon566
551
-3
cerede kurser
83
104
+25
-heraf garantikurser
Antal annoncerede kurser –
38
152
+300
ingen tilmeldte
17
48
+182
-heraf garantikurser
Antal aflyste annoncerede
185
229
+24
kurser
0
7
+700
-heraf garantikurser
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FKB 2265 Detailhandel
Efteruddannelsesudvalg, HAKL: Udvalgt på baggrund af relativ høj aktivitet og mange udbydere.
Udbydere før og efter udbudsrunden i 2019 – 15/18
1. kvartal 1. kvartal Ændring
2019
2020
i%
Antal kursusdeltagelser
5.487
3.264
-41
Antal annoncerede kurser
717
779
+9
-heraf garantikurser
201
206
+2
Antal gennemførte annon452
358
-21
cerede kurser
107
72
-33
-heraf garantikurser
Antal annoncerede kurser –
144
299
+108
ingen tilmeldte
88
129
+47
-heraf garantikurser
Antal aflyste annoncerede
121
122
+1
kurser
6
5
-17
-heraf garantikurser
FKB 2267 Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling
Efteruddannelsesudvalg, KHRU: Udvalgt på baggrund af lav aktivitet og
få udbydere.
Udbydere før og efter udbudsrunden i 2019 – 3/4
1. kvartal 1. kvartal Ændring
2019
2020
i%
Antal kursusdeltagelser
198
65
-67
Antal annoncerede kurser
26
19
-27
-heraf garantikurser
8
0
-800
Antal gennemførte annon18
10
-44
cerede kurser
5
0
-500
-heraf garantikurser
Antal annoncerede kurser –
0
1
+100
ingen tilmeldte
0
0
0
-heraf garantikurser
Antal aflyste annoncerede
8
8
0
kurser
3
0
-100
-heraf garantikurser
FKB 2275 Administration
Efteruddannelsesudvalg, HAKL: Udvalgt på baggrund af høj aktivitet og
mange udbydere.
Udbydere før og efter udbudsrunden i 2019 – 22/26
1. kvartal
1. kvartal Ændring i
2019
2020
%
Antal kursusdeltagelser
14.440
8.457
-41
Antal annoncerede kurser
2.976
2.775
-7
-heraf garantikurser
1148
1239
+8
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Antal gennemførte annoncerede kurser
-heraf garantikurser
Antal annoncerede kurser –
ingen tilmeldte
-heraf garantikurser
Antal aflyste annoncerede
kurser
-heraf garantikurser

1.803
763

1.354
664

-25
-13

837
382

998
495

+19
+30

335
3

423
80

+26
+2667

FKB 2288 Personbefordring med bybus og rutebil
Efteruddannelsesudvalg, TUR: Udvalgt på baggrund af høj aktivitet og
mange udbydere.
Udbydere før og efter udbudsrunden i 2019 – 23/22
1. kvartal 1. kvartal Ændring i
2019
2020
%
Antal kursusdeltagelser
9.036
6.142
-32
Antal annoncerede kurser
1.093
1.142
+4
-heraf garantikurser
694
727
+5
Antal gennemførte annon992
914
-8
cerede kurser
656
596
-9
-heraf garantikurser
Antal annoncerede kurser –
65
135
+108
ingen tilmeldte
38
99
+161
-heraf garantikurser
Antal aflyste annoncerede
36
93
+158
kurser
0
32
+3200
-heraf garantikurser
FKB 2290 Lager, terminal- og logistik
Efteruddannelsesudvalg, TUR: Udvalgt på baggrund af høj aktivitet og
mange udbydere.
Udbydere før og efter udbudsrunden i 2019 – 21/25
1. kvartal 1. kvartal Ændring i
2019
2020
%
Antal kursusdeltagelser
6.265
5.356
-15
Antal annoncerede kurser
851
863
+1
-heraf garantikurser
139
283
+104
Antal gennemførte annon742
710
-4
cerede kurser
116
245
+111
-heraf garantikurser
Antal annoncerede kurser –
63
77
+22
ingen tilmeldte
22
21
-5
-heraf garantikurser
Antal aflyste annoncerede
46
76
+65
kurser
1
17
+1600
-heraf garantikurser
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FKB 2606 Guld- og sølvsmedeområdet
Efteruddannelsesudvalg, MI: Udvalgt på baggrund af lav aktivitet og få
udbydere.
Udbydere før og efter udbudsrunden i 2019 – 1/2
1. kvartal 1. kvartal Ændring
2019
2020
i%
Antal kursusdeltagelser
140
171
+22
Antal annoncerede kurser
30
51
+70
-heraf garantikurser
0
0
0
Antal gennemførte annon23
44
+91
cerede kurser
0
0
0
-heraf garantikurser
Antal annoncerede kurser –
5
4
-20
ingen tilmeldte
0
0
0
-heraf garantikurser
Antal aflyste annoncerede
2
3
+50
kurser
0
0
0
-heraf garantikurser
FKB 2636 Ejendomsservice
Efteruddannelsesudvalg, SUS: Udvalgt på baggrund af lav aktivitet og få
udbydere.
Udbydere før og efter udbudsrunden i 2019 – 5/5
1. kvartal 1. kvartal Ændring
2019
2020
i%
Antal kursusdeltagelser
666
420
-37
Antal annoncerede kurser
77
57
-26
-heraf garantikurser
1
2
+100
Antal gennemførte annon59
47
-20
cerede kurser
1
2
+100
-heraf garantikurser
Antal annoncerede kurser –
11
3
-73
ingen tilmeldte
0
0
0
-heraf garantikurser
Antal aflyste annoncerede
7
7
0
kurser
0
0
0
-heraf garantikurser
FKB 2666 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Efteruddannelsesudvalg, MJE: Udvalgt på baggrund af mellem aktivitet
og mellem antal udbydere.
Udbydere før og efter udbudsrunden i 2019 – 8/8
1. kvartal 1. kvartal Ændring
2019
2020
i%
Antal kursusdeltagelser
2.478
2.216
-11
Antal annoncerede kurser
217
252
+16
-heraf garantikurser
28
28
0
Antal gennemførte annon198
198
0
cerede kurser
28
27
-4
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-heraf garantikurser
Antal annoncerede kurser –
ingen tilmeldte
-heraf garantikurser
Antal aflyste annoncerede
kurser
-heraf garantikurser

2
0

12
1

+500
+100

17
0

42
0

+147
0

FKB 2709 Varmeteknisk område (fyrede anlæg)
Efteruddannelsesudvalg, MI: Udvalgt på baggrund af lav aktivitet og få
udbydere.
Udbydere før og efter udbudsrunden i 2019 – 2/2
1. kvartal 1. kvartal Ændring
2019
2020
i%
Antal kursusdeltagelser
52
69
+33
Antal annoncerede kurser
10
8
-20
-heraf garantikurser
3
0
-100
Antal gennemførte annon8
8
0
cerede kurser
3
0
-100
-heraf garantikurser
Antal annoncerede kurser –
0
0
0
ingen tilmeldte
0
0
0
-heraf garantikurser
Antal aflyste annoncerede
2
0
-100
kurser
0
0
0
-heraf garantikurser
FKB 2750 Betjening af industrirobotter for operatører
Efteruddannelsesudvalg, IF: Udvalgt på baggrund af lav aktivitet og mellem antal udbydere.
Udbydere før og efter udbudsrunden i 2019 – 2/10
1. kvartal 1. kvartal Ændring
2019
2020
i%
Antal kursusdeltagelser
308
105
-66
Antal annoncerede kurser
64
52
-19
-heraf garantikurser
4
1
-75
Antal gennemførte annon49
25
-49
cerede kurser
4
1
-75
-heraf garantikurser
Antal annoncerede kurser –
6
25
+317
ingen tilmeldte
0
0
0
-heraf garantikurser
Antal aflyste annoncerede
9
2
-78
kurser
0
0
0
-heraf garantikurser
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FKB 2757 Plastsvejsning
Efteruddannelsesudvalg, IF: Udvalgt på baggrund af lav aktivitet og få
udbydere.
Udbydere før og efter udbudsrunden i 2019 – 3/3
1. kvartal 1. kvartal Ændring i
2019
2020
%
Antal kursusdeltagelser
444
439
-1
Antal annoncerede kurser
147
167
+14
-heraf garantikurser
0
63
+6200
Antal gennemførte annon107
99
-7
cerede kurser
0
33
+3200
-heraf garantikurser
Antal annoncerede kurser –
39
60
+54
ingen tilmeldte
0
30
+2900
-heraf garantikurser
Antal aflyste annoncerede
1
8
+700
kurser
0
0
0
-heraf garantikurser
FKB 2852 Elevatorteknik
Efteruddannelsesudvalg, ETIE: Udvalgt på baggrund af lav aktivitet og
få udbydere.
Udbydere før og efter udbudsrunden i 2019 – 1/1
1. kvartal 1. kvartal Ændring
2019
2020
i%
Antal kursusdeltagelser
258
12
-95
Antal annoncerede kurser
23
3
-87
-heraf garantikurser
0
0
0
Antal gennemførte annon20
2
-90
cerede kurser
0
0
0
-heraf garantikurser
Antal annoncerede kurser –
3
0
-100
ingen tilmeldte
0
0
0
-heraf garantikurser
Antal aflyste annoncerede
0
1
+100
kurser
0
0
0
-heraf garantikurser
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Anvendelsen af fleksible muligheder i trepartsaftalen
På baggrund af trepartsaftalen blev der indført en række tiltag, som
havde til hensigt at øge fleksibiliteten i AMU. Det er drejer sig bl.a. om
kollektiv afkortning, friere brug af gæstelærere og indførelsen af delmål.
I dette notat præsenteres det, i hvilken omfang disse muligheder er blevet
anvendt.
Kollektiv afkortning
På baggrund af trepartsaftalen blev muligheden for kollektiv afkortning
permanentgjort i AMU-bekendtgørelsen. Det betyder, at hvis det over
for udbyderen er beskrevet, at en gruppe på mindst tre deltagere i en arbejdsmarkedsuddannelse, hvortil der er knyttet en prøve, i forvejen har
erhvervet kompetencer svarende til visse dele af uddannelsens centralt
godkendte handlingsorienterede mål, så kan udbyderen uden forudgående vurdering af den enkelte deltagers forudsætninger afkorte uddannelsestiden ved for disse deltagere alene at tilrettelægge undervisningen i
resten af målene.
Styrelsen har ikke statistik for omfanget af kollektiv afkortning; men det
er styrelsens indtryk, blandt andet baseret på tilbagemeldinger fra udbydere og ved forespørgsler i forbindelse med tilsynsbesøg, at kollektiv afkortning indtil videre kun anvendes meget sparsomt.
Friere brug af gæstelærere
På baggrund af trepartsaftalen blev i 2018 igangsat forsøg med friere
brug af gæstelærere. Forsøget er en lempelse af de nuværende regler for
brug af gæstelærere, og deltagende skoler vil under forsøget kunne bruge
gæstelærere i et videre omfang, end tilfældet er i dag. I forsøget vil det
være muligt for en gæstelærer at undervise i hele kurset og uden skolens
egen underviser også er tilstede, og også selvom mange eller alle kursister
er fra samme virksomhed som underviseren. Myndighedsopgaver, herunder vurdering af, hvorvidt kursisterne har nået kursets mål og dermed er
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berettigede til et AMU-bevis samt protokol-føring mv., skal fortsat altid
varetages af skolens underviser.
Forsøget har kørt i 3 runder: 1. runde i 2018/2019, 2. runde i 2019/2020
og 3. runde i 2020/2021. Forsøget udløber 31.12.2021.
Det blev ved forsøgets igangsættelse besluttet, at i alt 40 skoler kunne
godkendes, men færre har vist interesse for ordningen og 17 skoler har
deltaget i forsøget:
Fig. 1.De 17 deltagere i Forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU
2018/19 2019/20 2020/21
Institution
1. runde 2. runde 3. runde
1. AMU Juul
X
X
2. AMU Nordjylland
X
X
3. AMU Syd
X
X
X
4. Business College Syd
X
X
X
5. Campus Vejle Kursuscenter
X
6. Dalum Landbrugsskole
X
X
7. EUC Lillebælt
X
8. EUC Sjælland
X
Handelsfagskolen Aarhus Business9. college
X
X
X
10. HANSENBERG
X
11. Kjærgård Landbrugsskole
X
12. Learnmark Horsens
X
X
13. Niels Brock Videreuddannelse
X
14. Roskilde Tekniske Skole
X
15. Skive College
X
X
16. Tradium
X
X
X
17. UC Syd
X
I alt
10
10
10
Hver runde har haft deltagelse af 10 skoler:
 I 1. runde deltog 10 skoler i forsøget.
 I 2. runde deltog 10 skoler i forsøget, heraf 6 fortsættende og 4 nye.
 I 3. runde deltager 10 skoler, heraf 7 fortsættende og 3 nye.
Af de 17forskellige skoler, der har deltaget i forsøget, har 2 skoler, Business College Syd og AMU Nordjylland, deltaget med aktivitet således:
Fig. 2.Aktivitet på Forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU.
Runde
Institution
Antal
Antal udstedt Årselever
hold
AMU-bevis
1. runde 1) Business College
6
93
0,5
Syd
2. runde 1) Business College
6
93
0,93
Syd:
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2) AMU Nordjylland:
3. runde Afventer afrapportering maj 2021

4

53

0,99

-

-

-

Delmål
I forlængelse af kursusrevisionen, som blev fortaget i 2018, blev der i
2019 løbende oprettet og godkendt delmål. 2019 er derfor det første år,
hvor det har været muligt at registrere delmålsaktivitet. Tabel 1 og 2 viser, at der i hele 2019 var 8,0 årselever og 699 kursusdeltagelser på delmål, mens der i 1. kvartal 2020 var henholdsvis 6,2 og 508. I 1. kvartal
2020 har der således allerede været aktivitet svarende til over 70 pct. af
aktiviteten for hele 2019, hvilket dog bl.a. skyldes, at delmålene blev godkendt i løbet af 2019.
Nedenstående tabeller viser også aktiviteten for henholdsvis mål og delmål og fordeling ift. efteruddannelsesudvalg. Tabel 1 og 2 viser at 3 ud af
12 udvalg ikke har udviklet delmål. Ud af de resterende 9 udvalg har 6 i
2019 og 7 i 1. kvartal 2020 haft aktivitet på delmål. Andelen af delmål
med aktivitet ud af samtlige delmål ligger for de forskellige udvalg mellem 5 og 33 pct. for 2019 og på mellem 10 og 50 pct. for 1. kvartal 2020.
Tabel 1: Aktivitet på delmål i 2019
Efteruddannelsesudvalg
Handel, Administration, Kommunikation og
Ledelse
Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Bygge, anlæg og industri
Mejeri- og Jordbruget
Transporterhvervets Uddannelser
Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor
og Kødbranchen
Svejsning og fyringsteknik
Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet
Træets Efteruddannelser
Tekniske installationer og energi
Industriens Fællesudvalg
Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Antal delAntal del- mål m. akmål
tivitet
4
14
22
0
4
6
4
0
0
35
42
22
153

Samlet aktivitet
Andel delmål på delmål (årsmed aktivitet elever)

0
3
1
0 N/A
0

0%
21%
5%

2
0
0 N/A
0 N/A
2
7
4
19

Samlet aktivitet
på delmål (kursusdeltagelser)

0%

0,0
0,6
0,4
0,0
0,0

0,0
90,0
15,0
0,0
0,0

33%
0%

0,8
0,0

79,0
0,0

0,0
0,0
1,2
1,8
3,2
8,0

0,0
0,0
81,0
111,0
323,0
699,0

6%
17%
18%

Tabel 2: Aktivitet på delmål i 2020 1. kvartal
Efteruddannelsesudvalg
Handel, Administration, Kommunikation og
Ledelse
Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Antal delAntal del- mål m. akmål
tivitet
4
19

39

1
0

Samlet aktivitet
Andel delmål på delmål (årsmed aktivitet elever)
25%
0%

0,2
0,0

Samlet aktivitet
på delmål (kursusdeltagelser)
19
0

Bygge, anlæg og industri
Mejeri- og Jordbruget
Transporterhvervets Uddannelser
Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor
og Kødbranchen
Svejsning og fyringsteknik
Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet
Træets Efteruddannelser
Tekniske installationer og energi
Industriens Fællesudvalg
Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

22
0
4
6
4
0
0
31
44
25
159

3
0 N/A
1

14%

3
0
0 N/A
0 N/A
3
7
4
22

25%

0,6
0,0
0,5

31
0
32

50%
0%

0,7
0,0

75
0

0,0
0,0
0,7
1,5
2,0
6,2

0
0
51
86
214
508

10%
16%
16%

Tabel 3 og 4 viser, at andelen af delmål med aktivitet i 2019 er 12 pct.,
hvor det for mål er 72 pct., mens andelen i 1. kvartal 2020 er 14 pct. for
delmål og 39 pct. for mål. Den gennemsnitlige aktivitet er væsentlig lavere for delmål end for mål, henholdsvis 0,4 og 3,6 årselev i 2019 og 0,3
og 1,6 i første kvartal 2020.
Tabel 3
2019

Mål

Delmål

Samlet antal*

2.893

153

Antal med aktivitet

2.087

19

Andel med aktivitet

72 %

12 %

469.987

699

225

37

7.538,4

8,0

3,6

0,4

Mål

Delmål

Samlet antal*

2.906

159

Antal med aktivitet

1.139

22

Andel med aktivitet

39 %

14 %

111.328

508

98

23

1.807,3

6,2

1,6

0,3

Samlet aktivitet kursusdeltagelser
Gennemsnit i aktivitet, kursusdeltagelser
Samlet aktivitet årselever
Gennemsnit i aktivitet, årselever
Tabel 4
2020, 1. kvartal

Samlet aktivitet kursusdeltagelser
Gennemsnit i aktivitet, kursusdeltagelser
Samlet aktivitet årselever
Gennemsnit i aktivitet, årselever

* I opgørelsen over samlet antal mål er delmål fraregnet.
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Møde den 4. november 2020
Punkt 6: Drøftelse af taksteftersynet
Materiale:

•

Bemærkninger:

BUVM udarbejder i andet halvår af 2020 et taksteftersyn
på AMU, jf. aftalepunkt 35 i trepartsaftale om styrket og
mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (20182021). Vedhæftede kommissorium for taksteftersynet er
blevet drøftet med arbejdsmarkedets parter ultimo august,
hvorefter analysearbejdet er sat i gang.

Kommissorium for taksteftersyn på AMU-området

Ministeriet oplyser:
- Taksteftersynet dækker perioden 2016-2019. I 2016
lavede ministeriet senest et taksteftersyn på AMU, der
dækkede perioden 2012-2015. Det nye taksteftersyn vil i
store træk anvende samme fremgangsmåde for at sikre et
godt sammenligningsgrundlag med det seneste.
- Datagrundlaget udgøres af institutionernes formålsregnskaber, som bygger på institutionernes egne indberetninger, og hvor de økonomiske resultater på AMU kan
adskilles fra andre uddannelsesområder. Formålsregnskaberne findes ikke for private udbydere, hvorfor disse ikke
indgår i taksteftersynet. Både ordinær undervisningsaktivitet finansieret af BUVM samt øvrigt rekvireret aktivitet
indgår i eftersynet.
- Taksteftersynet skal herudover indeholde et særskilt
afsnit om VEU-aktiviteter under IDV (indtægtsdækket
virksomhed), efter der med trepartsaftalen blev indført
særskilt regnskabsregistrering heraf.
- Taksteftersynet skal også indeholde et særskilt afsnit
om tilskudsvilkår og omkostningsstrukturer for AMUaktivitet afholdt som fjernundervisning baseret på allerede
tilgængelige data og kendt viden

Behandling:

Til drøftelse og godkendelse.
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Departementet
Økonomi- og
Koncernafdelingen
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf. nr.: 32 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr.: 20453044

Kommissorium for taksteftersyn på AMU-området
Baggrund
Det fremgår af pkt. 35 i Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel
voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021), at der skal gennemføres
et taksteftersyn på AMU. Det fremgår endvidere, at der udarbejdes et
kommissorium for taksteftersynet i samarbejde med arbejdsmarkedets
parter.
Taksteftersynet skal undersøge sammenhængen mellem omkostninger og
indtægter forbundet med at udbyde AMU, og derved belyse om økonomien i AMU er tilstrækkelig til at sikre forsyningssikkerheden og kvaliteten i AMU-udbuddet.
For at forbedre forsyningssikkerheden i AMU-udbuddet og mulighederne for at udbyde AMU af høj kvalitet, blev parterne i trepartsaftalen
enige om at gennemføre en midlertidig takstforhøjelse på 70 mio. kr. årligt i aftaleperioden og at afsætte en kvalitetspulje på i alt 140 mio. kr.,
som skulle styrke kvaliteten og gøre det mere attraktivt at deltage i AMU.
Herudover blev der med trepartsaftalen fra august 2016 om praktikpladser også afsat 30 mio. kr. årligt til takstforhøjelser på AMU, der blev udmøntet i fællesskab mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter på
baggrund af det senest gennemførte taksteftersyn.
Indhold
Taksteftersynet af undervisningsaktiviteterne på AMU skal undersøge
perioden fra 2016-2019 for at se effekterne af de midlertidige takstforhøjelser, og for at sikre et tidsmæssigt sammenligneligt grundlag med det
seneste taksteftersyn fra 2016, som dækkede perioden 2012-2015. Ligeledes skal taksteftersynet i store træk anvende samme fremgangsmåde som
taksteftersynet fra 2016 for at sikre et godt sammenligningsgrundlag.
Datagrundlaget for taksteftersynet vil være institutionernes formålsregnskaber, som beror på institutionernes egne indberetninger af indtægter
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31. august 2020
Sags nr.: 20/03664

og omkostninger, og som indeholder regnskabstal for institutionernes resultater på AMU særskilt fra andre uddannelsesområder. Foruden formålsregnskaberne skal taksteftersynet dog også forholde sig til, at der i
2018 og 2019 er udbetalt en kvalitetspulje til AMU-udbyderne på 20 mio.
kr. i 2018 og 40 mio. kr. i 2019, som ikke kan aflæses i formålsregnskaberne.
Detaljeringsgraden af taksteftersynet skal som minimum gå til familiegruppeniveau ligesom taksteftersynet fra 2016, men taksteftersynet skal
endvidere undersøge sammenhængene mellem omkostninger og indtægter helt ned på kursusniveau. Taksteftersyn skal forholde sig eksplicit til,
hvorvidt en analyse på dette detaljeringsniveau muliggør retvisende konklusioner på taksteftersynet.
Ydereligere skal taksteftersynet, i lighed med taksteftersynet fra 2016, undersøge både den ordinære aktivitet, som finansieres inden for Børne- og
Undervisningsministeriets paragraf på finansloven og den rekvirerede aktivitet, som dækker aktivitet i regi af beskæftigelsessystemet samt aktiviteten for personer uden for AMU-målgruppen. Derudover afgrænses
taksteftersynet til kun at undersøge de offentlige AMU-udbydere i lighed
med taksteftersynet fra 2016, da der ikke foreligger formålsregnskaber
for de private AMU-udbydere.
På baggrund af regnskabsdata og øvrige analyser af fællesudgifts- og bygningsområderne skal takstanalysen også indeholde generelle beskrivelser
og analyser af den samlede økonomi på de institutioner, der udbyder
AMU. Herunder skal taksteftersynet undersøge, om der kan identificeres
nogle bestemte karakteristika for institutioner, som har opnået hhv. positive og negative resultater på AMU i perioden, for eksempelvis at vurdere betydningen af aktivitet og variation i kursusudbud for institutionernes økonomiske resultater.
Taksteftersynet skal herudover indeholde særskilt beskrivelse af udviklingen i VEU-aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed (IDV), efter der
med trepartsaftalen blev indført særskilt regnskabsregistrering heraf.
Endelig skal taksteftersynet indeholde en beskrivelse af kendt viden om
tilskudsvilkår og omkostningsstrukturer for AMU-aktivitet afholdt som
fjernundervisning baseret på allerede tilgængelige data og rapporter.
Udarbejdelse
Eftersynet udarbejdes af Børne- og Undervisningsministeriet i Center for
Økonomisk Politik og Styring.
Tidsplan og proces
Børne- og Undervisningsministeriet starter udarbejdelsen af taksteftersynet i andet halvår af 2020, når der forligger formålsregnskaber for 2019.
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2

Taksteftersynet skal ligge klar i primo 2021, så resultaterne kan indgå i
drøftelser med parterne om den fremtidige udmøntning af det udisponerede provenu fra VEU-opsparingen på i alt 1 mia. kr., som det er aftalt i
trepartsaftalen.
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Møde den 4. november 2020
Punkt 7: Drøftelse af individuel kompetencevurdering (IKV) i AMU

Materiale:

•
•

Bemærkninger:

Notat om Aktivitet på individuel kompetencevurdering og opgørelse af gennemsnitlig varighed på AMU
Sammenfatning af EVAs ”Rapport om evaluering af
RKV”

FH fremsatte på rådsmødet den 24. juni et ønske om, at
rådet drøfter, om den faldende anvendelse af IKV evt. kan
hænge sammen med den generelle afkortning af AMUkurserne.
Notatet viser dels aktiviteten fordelt på kursusdeltagelser
for Individuel kompetencevurdering i AMU, dels den
gennemsnitlige varighed for mål med aktivitet fra 2008 til
2020.
EVA rapport:
Rapporten præsenterer hovedresultaterne fra evalueringen
af realkompetencevurderings (RKV) på voksen-, efter- og
videreuddannelsesområdet i Danmark - med særligt fokus
på udviklingen fra 2010 til 2018. I evalueringen undersøges bl.a. udbredelsen og anvendelsen af RKV samt kvaliteten af, hvordan der arbejdes med RKV på voksen-, efterog videreuddannelser.

Behandling:

Til drøftelse.
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Aktivitet på individuel kompetencevurdering og opgørelse af gennemsnitlig varighed på AMU.
Aktivitet på individuel kompetencevurdering
Nedenstående viser aktiviteten fordelt på kursusdeltagelser for Individuel
kompetencevurdering i AMU. Målet med betegnelsen F/I er målrettet
flygtninge og indvandrere. Varigheden er henholdsvis 5 og 10 dage for
Individuel kompetencevurdering i AMU og Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I.
Titel
Individuel kompetencevurdering i AMU
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020 1

8.555 7.322 6.144 5.541 2.820 2.749 2.737 2.006 808
123

96

66

143

18

6 18

43

8.678 7.418 6.210 5.684 2.838 2.755 2.755 2.049 808
Gennemsnitlige varighed

Tabellen viser den gennemsnitlige varighed for mål med aktivitet fra
2008 til 2020. Den gennemsnitlige varighed synes at være nogenlunde
konstant men med en lille stigning fra 2019 til 2020. Der synes således
ikke at være en sammenhæng mellem uddannelsernes varighed og IKVaktiviteten.
Gennemsnit på mål med aktivitet

Gns., varighed dage

2012

4,1

2013

4,0

2014

4,1

2015

4,1

2016

4,0

2017

4,0

Det kan desuden oplyses, at varigheden for alle godkendte og gældende
mål i 2020 er 4,0 dage. Dette inkluderer mål med og uden aktivitet.
1

Data for 2020 er udelukkende aktivitet i 1. kvartal
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2018

4,0

2019

3,9

20201

4,2

Realkompetencevurdering (RKV) på
voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet i Danmark
Udviklingen fra 2010 til 2018
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Realkompetencevurdering (RKV) på voksen-, efter- og videreuddannelses-området i Danmark
Tværgående sammenfatning

1 Tværgående sammenfatning

Denne sammenfatning præsenterer hovedresultaterne af evalueringen af realkompetencevurdering (RKV) på VEU området i Danmark med særligt henblik på at belyse udviklingen fra 2010 til 2018
med hensyn til udbredelsen af RKV, anvendelse af RKV, kvaliteten af arbejdet med RKV, organisering af RKV-arbejdet samt barrierer for udbredelse af RKV. Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der i videst muligt omfang ligner den spørgeskemaundersøgelse, EVA gennemførte i 2010 for herigennem at kunne sammenligne resultaterne og belyse udviklingen.
Evalueringen omfatter de voksen-, efter- og videreuddannelser (VEU), som er omfattet af lov nr. 556
fra 2007 om udbygning af anerkendelse af realkompetence på VEU-området, det vil sige almen
voksenuddannelse (avu) og hf-enkeltfag inden for almen VEU, arbejdsmarkedsuddannelserne
(AMU) og erhvervsuddannelser for voksne (hhv. grunduddannelse for voksne (GVU) før 2015 og erhvervsuddannelse for voksne (euv) efter 2015) inden for erhvervsrettet VEU samt akademiuddannelser (tidligere VVU) og diplomuddannelser inden for videregående VEU 1.
RKV handler om at vurdere og anerkende voksnes viden, færdigheder og kompetencer, som ofte er
erhvervet uden for det formelle uddannelsessystem, fx på arbejdspladser, gennem deltagelse i ikke
formelle læringsaktiviteter mm. RKV kan af den enkelte bruges på mange måder, herunder i forbindelse med adgang til uddannelse, afkortning og erstatning af uddannelse, jobsøgning mm. Lovgivningen i Danmark om RKV varierer i forhold til de forskellige voksenuddannelsesområder, selvom
det generelt gælder, at RKV på VEU-området i Danmark handler om vurdering og anerkendelse i
forhold til de specifikke læringsmål, der gælder for de pågældende uddannelser.
Evalueringen bygger på to surveys gennemført i hhv. 2010 og 2018 rettet mod institutionsrepræsentanter for voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet (VEU) i Danmark om udbredelsen af
RKV, barrierer for udbredelse af RKV, anvendelse af RKV, kvaliteten RKV og organiseringen af arbejdet med RKV. Ved at sammenholde de to surveys gennemført med otte års mellemrum belyses den
udvikling, der har fundet sted i brugen af RKV og i vurderinger af udfordringer i forhold til RKV –set i
et institutionsperspektiv.
Evalueringen er lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) efter opdrag fra Styrelsen for Forskning
og Uddannelse. Evalueringen tager afsæt i uddannelsesinstitutionernes perspektiver på deres arbejde med realkompetencevurdering (RKV).

1 Masteruddannelserne var ikke en del af lovgrundlaget.
Danmarks Evalueringsinstitut
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Realkompetencevurdering (RKV) på voksen-, efter- og videreuddannelses-området i Danmark
Tværgående sammenfatning

1.1 Evalueringens hovedresultater
RKV finder i dag sted på en større andel af institutioner end i 2010 og på tværs af uddannelsesområderne er der meget stor opbakning til selve idéen med at anerkende voksnes realkompetencer.
Lidt færre institutioner, men stadig meget høje andele, vurderer, at mulighederne for i praksis at
anerkende realkompetencer også er gode. Selvom der også på andre områder er tale om en positiv udvikling fra 2010 til 2018, fx en fremgang i brugen af forskellige kvalitetssikringsredskaber, er
der dog samtidig på en række områder tale om kritiske resultater.
I 2010 bar billedet præg af, at RKV fortsat var noget nyt inden for de fleste voksenuddannelsesområder. Dette er ikke mere tilfældet og derfor er det beklageligt, at der fortsat på en række områder
er tale om væsentlige udfordringer særligt med hensyn til kvaliteten af RKV og barrierer for en
større udbredelse af RKV.
Det er således langt fra altid tilfældet, at der gennemføres samtaler i forbindelse med RKV og på en
række uddannelsesområder er der endda sket et fald i brugen af dette redskab. Tilsvarende er det
problematisk, at så relativt mange udbydere på det erhvervsrettede område ikke bruger praktiske
opgaver i forbindelse med RKV i lyset af, at det netop er realkompetencer, der skal vurderes.
Et andet negativt resultat handler om kompetenceudvikling af medarbejdere, der arbejder med
RKV, hvor det samlede billede er, at en relativt stor del af udbyderene ikke kompetenceudvikler deres medarbejdere. I det omfang der finder kompetenceudvikling sted, er der primært tale om intern kompetenceudvikling på institutionerne. Samtidig er en relativt stor andel af respondenterne
inden for alle uddannelsesområderne helt eller overvejende enige i, at der mangler kurser for medarbejdere, der arbejder med RKV.
En række af de barrierer som der blev peget på i 2010, vurderes fortsat som væsentlige barrierer for
større udbredelse af RKV. Når man ser bort fra videregående VEU, peges der fortsat på, at det er
svært at se, hvordan RKV kan blive en økonomisk rentabel aktivitet for institutionerne. Den eneste
barriere, som mere end halvdelen af respondenterne inden for alle seks uddannelsesområder er
helt eller overvejende enige i, er, manglende kendskab til RKV i befolkningen. I lyset af dette kan
det undre, at mange institutioner ikke har offentlig tilgængelig information, fx på deres hjemmesider, om RKV.
I det følgende præsenteres evalueringens hovedresultater i et tværgående perspektiv med fokus
på såvel fællestræk i forhold til som variationen mellem de seks uddannelsesområder. I den forbindelse gives en række anbefalinger for at adressere de problemer evalueringen peger på.

1.1.1

Stor opbakning bag RKV som idé
Der er på alle seks uddannelsesområder meget stor opbakning til selve idéen med RKV, at anerkende voksnes realkompetencer, mens lidt færre, men stadig meget høje andele vurderer, at mulighederne i praksis på deres institutioner for at anerkende realkompetencer også er gode. Fra
2010 til 2018 har opbakningen bag idéen været stigende på alle seks uddannelsesområder, mens
vurderingen af mulighederne i praksis har været stigende på de fire uddannelsesområder inden for
erhvervsrettet og videregående VEU.
Andelen der er helt eller overvejende enige i, at idéen er god svingede i 2018 fra 94 % til 100 % uddannelsesområderne imellem, mens andelen der vurderer, at deres muligheder i praksis på deres
institutioner er gode, svingede i 2018 fra 71 % på avu og 73 % på hf-enkeltfag til 88 % på akademiuddannelserne og 89 % på diplomuddannelserne.
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1.1.2

Større udbredelse af RKV
RKV finder i dag sted på en større andel af institutioner end i 2010, dog ligger andelen på hf-enkeltfag og AMU på nogenlunde samme niveau som i 2010, hvor den var hhv. 73 % og 71 %. Den voksende udbredelse har især gjort sig gældende inden for videregående VEU: Hvor det var 29 % af udbyderne af akademiuddannelser, der i 2010 havde lavet mindst en RKV, er denne andel i 2018 steget til 88 %. For diplomuddannelserne er andelen steget fra 50 % til 85 %. Da RKV blev gjort obligatorisk på euv for voksne på 25 år og derover i 2015, er det ikke overraskende, at det er næsten alle
udbydere af euv, der i dag laver RKV. Det eneste område, der i dag skiller sig ud med hensyn til udbredelsen af RKV, er avu, hvor andelen der har lavet RKV, kun er vokset fra 42 % til 53 %.

1.1.3

Anvendelse af RKV
Reglerne om anvendelse af RKV varierer fra område til område. Vi ser derfor neden for på uddannelsesområderne hver for sig.
På avu og enkeltfags-hf kan RKV anvendes til at udstede kompetencebeviser for hele fag eller dele
af fag. Både på avu og på enkeltfags-hf er der en tendens til, at der i stigende grad udstedes kompetencebeviser. I 2018 var det halvdelen af dem, der havde lavet RKV på avu, der også havde udstedt kompetencebeviser, mens det var alle de udbyderne af hf-enkeltfag, der havde lavet RKV,
som også havde udstedt kompetencebeviser.
På AMU kan RKV anvendes til uddannelsesplaner, afkortning af forløb, udstedelse af kompetencebeviser for dele af uddannelser og uddannelsesbeviser for hele uddannelser. Men både i 2010 og i
2018 er det primært uddannelsesplaner og afkortning af forløb, RKV anvendes til. RKV på AMU bruges dog i stigende grad til uddannelsesbeviser (23 % i 2018) og i langt mindre grad på kompetencebeviser (3 % i 2018).

TABEL 1.1

Oversigt over måder at anvende RKV på inden for uddannelsesområderne
Avu

Enkeltfagshf

AMU

euv

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

X

X

X

X

X

X

Uddannelsesbeviser for hele uddannelser

X

X

X

X

Uddannelsesplaner

X

X

*

*

Afkortning af forløb

X

X

*

*

X

X

Kompetencebeviser for dele af uddannelser

Adgang til uddannelser

* Disse anvendelsesformer fremgår ikke eksplicit af LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende), men som dataindsamlingen
viser, anvendes RKV i praksis til disse formål.

På euv giver de anvendelsesformer, vi skelner imellem på de øvrige uddannelsesområder, ikke på
samme måde mening, fordi anvendelsen af RKV her er lagt i mere faste rammer med henblik på at
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danne grundlag for uddannelsesplaner med afkortede forløb, der sigter mod udstedelse af uddannelsesbeviser, når uddannelserne er afsluttede. RKV på euv anvendes derfor som udgangspunkt
altid til uddannelsesplaner, afkortede forløb og i sidste ende uddannelsesbeviser.
Det er de samme regler, der gælder for akademiuddannelser og diplomuddannelser med hensyn
til anvendelse af RKV. RKV kan her anvendes enten med henblik på adgang til uddannelserne, til
udstedelse af kompetencebeviser for dele af en uddannelse eller udstedelse af uddannelsesbeviser for hele uddannelser.
På såvel akademiuddannelserne som diplomuddannelserne anvendes RKV primært til at give adgang til uddannelserne: På akademiuddannelserne var det 74 % af de RKV, der blev lavet i studieåret 2017/2018, der blev anvendt i forhold til at give adgang til en uddannelse. På diplomuddannelserne var den tilsvarende andel 82 %. Omvendt var det kun 9 % af de RKV, der blev lavet på akademiuddannelserne, der blev anvendt til at udstede et uddannelsesbevis, og slet ingen af de RKV, der
blev lavet på diplomuddannelserne, der førte til et uddannelsesbevis. Denne udvikling ser ud til at
være blevet forstærket fra 2010 til 2018.

Anbefaling nr. 1
EVA anbefaler, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt udbyderne af diplomuddannelser går i dialog om, hvordan RKV i højere grad kan anvendes til at udstede kompetenceog uddannelsesbeviser, der erstatter undervisning.

Denne anbefaling retter sig mod diplomuddannelserne.

1.1.4

Kvaliteten af RKV
Kvaliteten af RKV er i de to surveys blevet belyst i forhold til hvilke redskaber, der benyttes vurderingerne, hvordan kvaliteten af RKV mere overordnet sikres (kvalitetssikring), evaluering af RKV-forløb
og omfanget af klager. Neden for gennemgås de fire undertemaer hver for sig.

Brugen af redskaber til RKV kan forbedres
For at sikre valide vurderinger af de voksnes realkompetencer er det afgørende, at der anvendes
gode og relevante redskaber i vurderingsprocessen.
Næsten alle udbydere inden for de seks uddannelsesområder anvender samtaler/interviews og
dokumentation til RKV, men går man et spadestik dybere ned, ser man et langt mere nuanceret
billede. Andelen af respondenter der således svarer, at de altid bruger samtaler i forbindelse med
vurderingsprocessen svingede i 2018 fra 29 % på akademiuddannelserne og 31 % på diplomuddannelserne, over 62 % på enkeltfags-hf og 67 % på avu, til 74 % på AMU og euv. Denne andel er
faldet i forhold til 2010 på avu, enkeltfags-hf og akademiuddannelserne, mens den er steget på
amu og nogenlunde den samme på euv og diplomuddannelserne.
I forbindelse med EVA’s evaluering af euv (EVA 2017) gik en af anbefalingerne netop på, at man
skulle gøre samtaler med fokus på realkompetencer obligatoriske på euv. De nye resultater fra
denne evaluering viser, at denne anbefaling er lige så relevant på de øvrige VEU-områder.
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Anbefaling nr. 2
EVA anbefaler, at der som udgangspunkt altid skal gennemføres en individuel samtale med
henblik på en konkret vurdering af en persons realkompetencer i forbindelse med RKV2.

Denne anbefaling retter sig mod alle seks uddannelsesområder .

Selvom samtaler og skriftlig dokumentation er vigtige redskaber i forbindelse med RKV, er det ofte
relevant at supplere med praktiske opgaver eller cases som redskaber. Derfor er det interessant, at
relativt mange respondenter svarer, at de ikke benytter disse redskaber.
Andelen, der i 2018 svarede, at de brugte praktiske opgaver/afprøvning med observation, var 24 %
på avu, 33 % på enkeltfags-hf, 50 % på AMU og 31 % på euv, mens ingen benyttede denne type redskaber på akademiuddannelserne og på diplomuddannelserne. Og på fem ud af seks af områderne var denne andel mindre end i 2010. Kun på hf-enkeltfag var den uændret. Det er et overrasekende resultat, at det kun er hver anden AMU-udbyder og hver tredje euv-udbyder og slet ingen på
videregående niveau, der bruger praktiske opgaver i lyset af, at det er realkompetencer der skal belyses.
Et alternativ til praktiske opgaver kan være cases med refleksion over egne erfaringer. Dette bruges
især på akademiuddannelserne og diplomuddannelserne, hvor hhv. 71 % og 69 % af respondenterne i 2018 svarede, at gjorde brug af dette redskab. 27 % gjorde brug af redskabet i 2018 på AMU,
mens det kun bruges af en ud af ti på euv og enkeltfags-hf og slet ikke på avu. På akademiuddannelserne og diplomuddannelserne bruger man redskabet i stigende grad, mens andelen fra 2010 til
2018 på de øvrige fire områder er faldet.

Kvalitetssikringen af RKV bevæger sig i den rigtige retning
Udviklingen med hensyn til kvalitetssikringen af RKV er blevet belyst gennem seks spørgsmål, der
er stillet både i 2010 og igen i 2018 om, hvilke af en række redskaber, procedurer mm man anvender på institutionerne for at sikre kvaliteten af RKV. Det generelle billede er, at de forskellige kvalitetssikringsredskaber bruges i langt højere grad i 2018 end i 2010. Der er dog tale om store variationer uddannelsesområderne imellem, ligesom det langt fra er alle, der gør brug af de forskellige redskaber. De følgende fire redskaber bruges af mere end halvdelen af udbydere på mindst fire ud af
seks områder:
For det første offentligt tilgængelig information om institutionens procedurer og standarder for
RKV, fx på uddannelsesinstitutions hjemmeside. Det har alle udbydere af avu, 71 % af udbyderne af
hf-enkeltfag, 23 % af udbyderne af AMU, 26 % af udbyderne af euv, 64 % af udbyderne af akademiuddannelser og 63 % af udbyderne af diplomuddannelser. Med undtagelse af euv og diplomuddannelserne er denne andel steget for alle uddannelsesområder fra 2010 til 2018. Selvom andelen
er steget, er den fortsat meget lav inden for erhvervsrettet VEU.

2 I forbindelse med EVA’s evaluering af euv i 2017 handlede en af anbefalingerne om det samme (EVA 2017a)
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Anbefaling nr. 3
EVA anbefaler, at alle udbydere på deres hjemmesider informerer om RKV, herunder om de
procedurer mm de anvender i forbindelse med RKV, for at udbrede kendskabet til RKV og
styrke gennemsigtigheden af RKV.

Denne anbefaling retter sig særligt mod amu og euv.

For det andet procedurebeskrivelser for institutionens arbejde med RKV. Det har 89 % af udbyderne af avu, 95 % af udbyderne af hf-enkeltfag, 59 % af udbyderne af AMU, 64 % af udbyderne af
euv, 86 % af udbyderne af akademiuddannelser og 88 % af udbyderne af diplomuddannelser. Med
undtagelse af diplomuddannelserne, der i 2010 lå meget højt, er denne andel steget for alle uddannelsesområder fra 2010 til 2018.
For det tredje kriterier eller standarder til brug ved RKV. Det har 89 % af udbyderne af avu, 76 % af
udbyderne af hf-enkeltfag, 73 % af udbyderne af AMU, 91 % af udbyderne af euv, 71 % af udbyderne af akademiuddannelser og 75 % af udbyderne af diplomuddannelser. Med undtagelse af diplomuddannelserne er denne andel steget for alle uddannelsesområder fra 2010 til 2018.
For det fjerde dokumentation som sikrer, at afgørelser kan efterprøves. Det har 89 % af udbyderne
af avu, 81 % af udbyderne af hf-enkeltfag, 64 % af udbyderne af AMU, 85 % af udbyderne af euv, 86
% af udbyderne af akademiuddannelser og 94 % af udbyderne af diplomuddannelser. Denne andel steget for alle uddannelsesområder fra 2010 til 2018.

RKV-forløb evalueres ofte ikke
Ved at evaluere RKV-forløbene kan man udvikle og sikre kvaliteten af det, der foregår i forbindelse
med RKV. Men det er langt fra alle steder, at RKV-forløbene evalueres: 22 % af udbyderne af avu, 43
% af udbyderne af hf-enkeltfag, 32 % af udbyderne af AMU, 28 % af udbyderne af euv, 36 % af udbyderne af akademiuddannelser og 31 % af udbyderne af diplomuddannelser svarer, at de ikke evaluerer deres RKV-forløb. I det omfang RKV-forløbene evalueres, er det hovedsageligt medarbejderne, der evaluerer dem, mens det på de fleste uddannelsesområder er undtagelsen, at deltagerne evaluerer de forløb, de har deltaget i.

Få klager om RKV
Klager om RKV er ifølge respondenterne meget sjældne. Det var tilfældet i 2010 og er det også i
2018. I alt var der i 2018 kun ti respondenter, der havde oplevet, at de på den uddannelse de repræsenterede, havde oplevet en klage over RKV. I lyset af, at der hvert år bliver lavet mange tusinde
RKV – især på euv – er det et overraskende lavt antal klager, skolerne har oplevet. Datagrundlaget
giver ikke mulighed for at forklare, om dette hænger sammen med stor tilfredshed med de RKV der
laves, manglende oplysning om klagemuligheder eller noget helt tredje.

1.1.5

Organisering af arbejdet med RKV
Det gennemsnitlige antal ansatte pr. institution, der arbejder med RKV svinger fra 3 på akademiuddannelserne, over 5-6 på euv, AMU og diplomuddannelserne, og til 8-9 på avu og hf-enkeltfag. Antallet siger kun lidt noget om, hvor mange ressourcer der bruges på arbejdet med RKV, da der kan
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være forskel på, hvor meget den enkelte medarbejder arbejder med RKV. Men det giver alligevel en
indikation af, hvor mange ansatte der på VEU-området i større eller mindre grad arbejder med RKV.
Langt de fleste VEU-institutioner har i dag en eller flere særskilte enheder, der arbejder med RKV.
Andelen er dog faldet lidt inden for videregående VEU. Ligesom de fleste har forankret RKV hos en
eller flere ledelsespersoner: På avu er denne andel 89 %, på hf-enkeltfag 95 %, på AMU 65 %, på
euv 74 %, på akademiuddannelser 71 % og på diplomuddannelserne 63 %. Surveyen giver ikke
mulighed for at belyse, hvordan relationen mellem de særskilte RKV-enheder og ledelsen er hos
den relativt store gruppe af udbydere af AMU og diplomuddannelser, hvor RKV ikke er ledelsesmæssigt forankret.
Andelene der har en beskrevet strategi for RKV svinger i høj grad uddannelsesområderne imellem: I
2018 havde 56 % en strategi for RKV på avu, mens det samme gjaldt 81 % på enkeltfags-hf. På AMU
er andelen 30 %, på euv er den 38 %, på akademiuddannelserne 21 % og på diplomuddannelserne
19 %. Dette peger på, at RKV kun i mindre er et strategisk prioriteret indsatsområde inden for erhvervsrettet og videregående VEU.

Information om RKV foregår både internt og eksternt
Intern information har betydning for medarbejdernes viden om RKV, som sammen med den eksterne information om RKV har betydning for kendskabet til RKV i bredere sammenhæng, herunder
blandt potentielle deltagere og virksomheder.
Andelene der har informeret internt om RKV, ligger generelt set højt på alle uddannelsesområderne: I 2018 havde 89 % informeret internt om RKV på avu, mens det samme gjaldt 76 % på enkeltfags-hf. På AMU havde 74 % og på euv 85 % informeret internt om RKV, mens de tilsvarende andele var 100 % på akademiuddannelserne og 94 % og på diplomuddannelserne. Der var tale om en
stigning fra 2010 til 2018 på euv, akademiuddannelserne og diplomuddannelserne, mens det var
samme niveau på avu og AMU. På enkeltfags-hf faldt andelen fra 96 % til 76 %.
Den interne information foregik i begge år primært på møder og gennem intranet mv. samt gennem direkte henvendelse til relevante medarbejdere. Bortset fra på AMU anvendes intranet mm af
en mindre andel i 2018 sammenlignet med 2010 som informationskanal om RKV. Møder bruges i
mindre grad på avu, enkeltfags-hf og akademiuddannelserne, men af en større andel på euv og
AMU.
Andelene der har informeret eksternt om RKV, ligger også højt på alle uddannelsesområderne: I
2018 havde 100 % informeret eksternt om RKV på avu, mens det samme gjaldt 81 % på enkeltfagshf. På AMU havde 74 % og på euv 81 % informeret eksternt om RKV, mes de tilsvarende andele var
84 % på akademiuddannelserne og 81 % og på diplomuddannelserne. Med undtagelse af euv, hvor
andelen faldt fra 87 % til 81 %, var der tale om en stigning på de øvrige uddannelsesområder. Bemærk, at respondenterne på trods af, at de fleste har informeret eksternt om RKV, alligevel vurderer, at manglende kendskab til RKV i befolkningen er en af de vigtigste barrierer for en større udbredelse af RKV.
Det er interessant, at I en periode, hvor omfanget af RKV på erhvervsuddannelserne stiger markant,
fordi RKV er blevet obligatorisk for alle voksne på 25 år og derover, at andelen af respondenter, der
svarer, at de har informeret eksternt om RKV gennem konsulenternes opsøgende arbejde er faldet
fra 89 % i 2010 til 70 % i 2018.
Den eksterne information foregik begge år primært gennem studievejledningen, via institutionernes hjemmesider samt via konsulenternes opsøgende arbejde. Der er en generel tendens til, at kursuskataloger, foldere og brochurer bruges mindre i 2018 end i 2010.
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Kompetenceudvikling af medarbejderne om RKV – rum for forbedringer
Der er sket et markant fald i andelen af VEU-udbydere, der har kompetenceudviklet deres medarbejdere fra 2010 til 2018 på fire af uddannelsesområderne: På avu er det sket et fald fra 83 % til 44
%, på hf-enkeltfag et fald fra 83 % til 57 %, på AMU et fald fra 66 % til 52 %, på akademiuddannelserne et fald fra 83 % til 64 %. På euv er andelen på samme niveau (69 %), mens der er sket en stigning på diplomuddannelserne fra 39 % til 50 %. Det samlede billede er altså, at en relativt stor del
af udbyderene ikke kompetenceudvikler deres medarbejdere i forhold til arbejdet med RKV.
Ser man videre på, hvordan kompetenceudviklingen finder sted, ses der en tendens til, at der især
er sket et fald i ekstern kompetenceudvikling: Ser vi bort fra avu, hvor kun fire udbydere både har
lavet RKV og har kompetenceudviklet deres medarbejdere, er der på enkeltfag-hf sket et fald fra 60
% til 25 % af respondenterne, der svarer, at de har kompetenceudviklet deres medarbejdere eksternt på kurser, på AMU er faldet fra 64 % til 17 %, på euv 63 % til 24 %, på akademiuddannelserne
fra 67 % til 33 % og på diplomuddannelserne fra 71 % til 25 %.
Dette resultat skal sammenholdes med, at en relativ stor andel af respondenterne inden alle uddannelsesområderne er helt eller overvejende enige i, at der mangler kurser for medarbejdere, der
arbejder med RKV. I det omfang der finder kompetenceudvikling af medarbejderne sted, er det
især i form af sidemandsoplæring, uformelle videndelingsgrupper (såkaldte erfagrupper) samt ved
deltagelse i seminarer og konferencer.

Anbefaling nr. 4
EVA anbefaler, at Undervisningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og uddannelsesinstitutionerne overvejer, hvordan behovet for kurser rettet mod medarbejdere,
der arbejder med RKV, kan dækkes.

Denne anbefaling retter sig mod alle seks uddannelsesområder.

1.1.6

Barrierer for større udbredelse af RKV
Hvis man fremadrettet ønsker at fremme udbredelsen af RKV, kan der være grund til at se nærmere
på de barrierer, som man på institutionerne oplever står i vejen for en større udbredelse. Respondenterne er blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt de var enige i 32 forskellige potentielle økonomiske, lovgivningsmæssige, kompetencemæssige, kvalitetsmæssige og andre barrierer. For
langt de fleste af disse er det under halvdelen af respondenterne, der erklærer, at de er helt eller
overvejende enige i, at det pågældende er en barriere for større udbredelse af RKV. Der er dog et
mindre antal barrierer, som mere end halvdelen af respondenterne i 2018 på et eller flere af uddannelsesområderne er helt eller overvejende enige i. Nedenfor ser vi nærmere på disse barrierer.

Store vidensmæssige barrierer
Der er kun en barriere, som mere end halvdelen af respondenterne inden for alle seks uddannelsesområder er helt eller overvejende enige i, og det er, at manglende kendskab til RKV blandt befolkningen er en barriere for større udbredelse af RKV. Andelen der er helt eller overvejende enige i
dette i 2018 var 64 % på hf-enkeltfag, 69 % på euv, 75 % på akademiuddannelserne, 76 % på avu og
AMU samt 78 % på diplomuddannelserne. I forhold til 2010 er der tale om et fald på fem ud af seks
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uddannelsesområder. Selvom andelene, der har informeret eksternt om RKV, ligger højt på alle uddannelsesområderne, er der grund til at vurdere at der er behov for at intensivere dette arbejde.

Anbefaling nr. 5
EVA anbefaler, at udbyderne intensiverer deres eksterne information om RKV3. Dette kan ske
på mange måder, herunder på institutionernes hjemmesider og i forbindelse med studievejledning og virksomhedsopsøgende arbejde. Dette kan med fordel understøttes af arbejdsmarkedets parter ved at organisationerne informerer deres medlemmer om mulighederne
for RKV.

Denne anbefaling retter sig mod alle seks uddannelsesområder.

En anden vidensmæssig barriere handler om, at det er vanskeligt at formidle til ansøgere, hvad realkompetencer er, og hvordan de kan dokumenteres og vurderes. Hvor der i 2010 var over halvdelen af respondenterne på to områder, hf-enkeltfag (65 %) og akademiuddannelserne (93 %), der
var helt eller overvejende enige i, at dette var en barriere, er det i 2018 kun på et uddannelsesområde at dette gør sig gældende, nemlig avu (53 %). Men udviklingen har været meget forskellig: På
avu og diplomuddannelser er andelen vokset, mens den på de øvrige fire områder er faldet.
En tredje vidensmæssig barriere, som ikke vedrører de potentielle brugere af RKV, men derimod
dem der står for at lave RKV, handler om medarbejdernes kompetenceudvikling. Således er over
halvdelen af respondenterne på tre uddannelsesområder helt eller overvejende enige i, at der
mangler kurser for medarbejdere, der arbejder med RKV. Det gælder avu (65 %), hf-enkeltfag (55 %)
og euv (53 %). Men også på de andre tre uddannelsesområder ligger andelen relativt højt: 39 % på
AMU og 44 % på både akademiuddannelserne og diplomuddannelserne. Denne andel der efterlyser kurser for medarbejdere, der arbejder med RKV, er steget fra 2010 til 2018 inden for avu, euv og
diplomuddannelserne. Mens den er på omtrent samme niveau for hf-enkeltfag, AMU og akademiuddannelserne. Denne barrierer vender vi tilbage til sidst i sammenfatningen.

Økonomiske barrierer inden for almen og erhvervsrettet VEU
Der er tre økonomiske barrierer, som respondenterne på de fleste uddannelsesområder er enige
eller overvejende enige i. For alle tre gælder det, at det er inden for almen VEU og erhvervsrettet
VEU, men ikke inden for videregående VEU, at man er helt eller overvejende enige i, at der her er
tale om barrierer for en større udbredelse af RKV. Det drejer sig om følgende:
• At det er svært at se, hvordan RKV kan blive en økonomisk rentabel aktivitet for uddannelsesinstitutionen er over halvdelen af respondenterne på fire uddannelsesområder helt eller overve-

3 EVA anbefalede i 2010, at Undervisningsministeriet sammen med udbyderene skulle gøre en særlig indsats for at øge kendskabet til
og brugen af RKV, fx ved at formidle gode historier om RKV (EVA 2010: 171).
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jende enige i: avu (76 %), hf-enkeltfag (64 %), AMU (82%), euv (67 %). En større andel af respondenterne på avu og AMU peger på denne barriere i 2018 i forhold til 2010, mens det er en mindre
andel på hf-enkeltfag og euv.
• At der mangler taxameter for dokumentations- og vejledningsarbejdet er over halvdelen af respondenterne på fire uddannelsesområder helt eller overvejende enige i: avu (94 %), hf-enkeltfag
(68 %), AMU (77%), euv (74 %). En mindre andel af respondenterne peger på denne barriere i
2018 i forhold til 2010 bortset fra avu.
• At taxameterydelsen er for lav i forhold til opgavens omfang. er over halvdelen af respondenterne på fire uddannelsesområder helt eller overvejende enige i: avu (76 %), hf-enkeltfag (59 %),
AMU (83%), euv (71 %). En større andel af respondenterne på avu peger på denne barriere i 2018 i
forhold til 2010, mens det er en mindre andel på euv. På de to øvrige områder er det samme niveau.
Når udbyderne af akademi- og diplomuddannelser i mindre grad oplever, at det ser svært at se,
hvordan RKV kan blive en økonomisk rentabel aktivitet for institutionen, kan det hænge sammen
med de deltagergebyrer, man tager i forbindelse med RKV på de videregående uddannelser.

Anbefaling nr. 6
EVA anbefaler, at de relevante ministerier genovervejer den økonomiske incitamentsstruktur i forhold til at lave RKV4.

Denne anbefaling retter sig mod avu, hf-enkeltfag, amu og euv.

Store planlægningsmæssig barrierer inden for erhvervsrettet VEU
Der er meget stor variation i forhold til, hvorvidt man vurderer, at det er vanskeligt at planlægge
eventuelle efterfølgende individuelle uddannelsesforløb. Denne andel svinger fra 12 % på akademiuddannelserne og 16 % på diplomuddannelserne, over 27 % på hf-enkeltfag og 47 % på avu, og
til 63 % på euv og 70 % på AMU. Dette kan både hænge sammen med særlige planlægningsmæssige udfordringer inden for erhvervsrettet VEU og den måde RKV anvendes på særligt inden for videregående VEU, hvor man som tidligere nævnt primært bruger RKV som adgang til uddannelserne, hvor man på erhvervsrettet VEU i høj grad bruger RKV som grundlag for uddannelsesplanlægning.

Lovgivningsmæssig barriere inden for euv
Det er kun på et uddannelsesområde, euv, at mere end halvdelen af respondenterne (53 %) i 2018
er helt eller overvejende enige i, at en lovgivningsmæssig barrierer er en barriere for større udbredelse af RKV. Det drejer sig om, at lovgivningen ikke sikrer en tilstrækkelig standardisering af arbejdet med RKV.

4 Denne anbefaling svarer til den EVA gav i 2010 (EVA 2010: 171)
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Dette er også interessant i lyset af at euv er det område, der har det mest omfattende regelgrundlag såvel som størst volumen i forhold til at lave RKV. Men også hf-enkeltfag (46 %) og AMU (44 %)
har høje andele af respondenter, som peger på denne barriere. Det er i øvrigt også på netop disse
tre uddannelsesområder, at andelen der peger på denne barriere, har været stigende fra 2010 til
2018.

Anbefaling nr. 7
EVA anbefaler, at Undervisningsministeriet genovervejer, hvordan pålideligheden (reliabiliteten) af de skønsmæssige vurderinger i forbindelse med RKV, kan styrkes.

Denne anbefaling retter sig især mod euv.

Stigning i forhold til de kvalitetsmæssige barrierer
Ingen af de fire udsagn der handler om kvalitetsmæssige barrierer, er mere end halvdelen af respondenterne inden for de seks uddannelsesområder helt eller overvejende enige i er barrierer for
større udbredelse af RKV. Når der alligevel er grund til at rette opmærksomheden mod denne
gruppe af barrierer, er det dels fordi relativt mange respondenter peger på dem, og fordi der generelt er sket en stigning fra 2010 til 2018 i disse andele.
På alle seks uddannelsesområder er der sket en stigning fra 2010 til 2018 i andelen, der er helt eller
overvejende enige i, at RKV baserer sig i for høj grad på tilfældige skøn. Dette svarer 29 % på avu, 28
% på enkeltfags-hf, 21 % på AMU, 28 % på euv, 25 % på akademiuddannelserne og 28 % på diplomuddannelserne i 2018.
Og på tre ud af seks uddannelsesområder er der sket en stigning fra 2010 til 2018 i andelen, der er
helt eller overvejende enige i, at det er vanskeligt at vælge metoder, der sikrer et troværdigt resultat
af RKV. Dette svarer 29 % på avu, 32 % på enkeltfags-hf og 34 % på diplomuddannelserne i 2018.
På akademiuddannelserne er det nogenlunde samme niveau (31 %), mens der har været et fald på
euv til 25 % og på AMU til 18 %.
Hertil kommer, at omkring hver fjerde respondent i 2018 på avu, enkeltfags-hf, euv og diplomuddannelserne er helt eller overvejende enig i, at der ikke bruges tilstrækkelig tid på at lave grundige
RKV’er. På AMU er andelen 18 % og på akademiuddannelserne 12 %.
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TABEL 1.2

Oversigt over de vigtigste barrierer fordelt på uddannelsesområder
Barrierer hvor mindst halvdelen
af respondenterne i 2018 angiver,
at der i høj grad eller i nogen grad
er tale om en barriere for
større udbredelse af RKV.

Avu

Enkeltfagshf

AMU

euv

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

X

X

Vidensmæssige barrierer
Manglende kendskab til RKV blandt befolkningen

X

Det er vanskeligt at formidle til ansøgere, hvad realkompetencer er, og hvordan de kan dokumenteres og vurderes

X

Der mangler kurser for medarbejdere, der arbejder med
RKV

X

X

X

X

X

X

Økonomiske barrierer
Det er svært at se, hvordan RKV kan blive en økonomisk
rentabel aktivitet for uddannelsesinstitutionen

X

X

X

X

Der mangler taxameter for dokumentations- og vejledningsarbejdet

X

X

X

X

Taxameterydelsen er for lav i forhold til opgavens omfang

X

X

X

X

X

X

Øvrige barrierer
Det er vanskeligt at planlægge eventuelt efterfølgende individuelle uddannelsesforløb
Lovgivningen sikrer ikke en tilstrækkelig standardisering
af arbejdet med RKV

X

Bemærk at oversigten kun har medtaget de barrierer som flest har peget på. Oversigten er derfor
ikke udtømmende. Barrierer kan være meget væsentlige, selvom det er under 50 % af respondenterne, der har peget på dem.

1.2 Evalueringsdesign
1.2.1

Metode og datagrundlag
Evalueringen har været baseret på to surveys, gennemført i hhv. 2010 og 2018, der i videst mulige
omfang har indeholdt de samme spørgsmål for at kunne sammenligne resultaterne og belyse udviklingen i perioden. Surveyen i 2010 var en del af en bredere dataindsamling, der også omfattede
en interviewundersøgelse. Men det er alene survey-delen, der er gentaget i 2018.
I 2010 blev der udsendt 156 skemaer, hvor EVA modtog 132 besvarelser, svarende til en svarprocent
på 85 %. I 2018 blev sendt links ud til 136 institutioner. Dataindsamlingen er gennemført i perioden
13. august - 9. september 2018 ved hjælp af en webbaseret survey og er baseret på svar fra 101 ud
af de 136 institutioner, svarende til en samlet svarprocent på 74 %.
En stor del af de institutioner, der har besvaret surveyen, udbyder flere uddannelsestyper (fx euv og
AMU). Der er derfor indsamlet svar fra i alt 165 udbydere fordelt på uddannelsestype. Ser man bort
Danmarks Evalueringsinstitut
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fra de private udbydere af AMU og eud5 er svarprocenten 79 %. For så vidt er der tale om en totalundersøgelse, dog med et vist bortfald, der varierer uddannelsesområderne imellem. Der henvises
til metoderedegørelsen i appendiks B for en nærmere redegørelse for den anvendte metode.
Dataindsamlingen i 2018 er gennemført af Epinion for EVA. Forud for spørgeskemaindsamlingen er
institutionerne på baggrund af kontaktoplysninger fra institutionsregisteret blevet kontaktet pr. email for at identificere kontaktpersoner, som har relevant viden om arbejdet med RKV hos udbyderen. Respondenternes stillingsprofiler varierer de forskellige uddannelsesområder imellem: Hvor
det på videregående VEU primært er konsulenter og vejledere, der har besvaret spørgeskemaerne,
er det på de øvrige fire uddannelsesområder primært både ledere og konsulenter/vejledere der har
svaret.

1.2.2

Bemanding og tidsramme
Evalueringen er gennemført af en projektgruppe på EVA bestående af chefkonsulent Michael Andersen (projektleder) og konsulent Yakup Bas i perioden juni til december 2018. Epinion har stået
for dataindsamling, pilottest og levering af data til EVA på baggrund af et spørgeskema udarbejdet
af EVA.

5 Kun 2 ud af 11 private udbydere har svaret, svarende til en svarprocent på 18 % for denne gruppe af udbydere.
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1.3 Oversigt over anbefalinger
TABEL 1.3

Oversigt over anbefalinger fordelt på uddannelsesområder
EVA anbefaler, at

Avu

Enkeltfagshf

AMU

euv

Akademiuddannelser

1: Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt udbyderne
af diplomuddannelser går i dialog om, hvordan RKV i højere grad kan anvendes til at udstede kompetence- og uddannelsesbeviser, der erstatter undervisning.
2: der som udgangspunkt altid skal gennemføres en individuel samtale med henblik på en konkret vurdering af en
persons realkompetencer i forbindelse med RKV.

Diplomuddannelser
X

X

X

3: at alle udbydere på deres hjemmesider informerer om
RKV, herunder om de procedurer mm de anvender i forbindelse med RKV, for at udbrede kendskabet til RKV og
styrke gennemsigtigheden af RKV.

X

X

X

X

X

X

4: Undervisningsministeriet og Styrelsen for Forskning og
Uddannelse overvejer, hvordan behovet for kurser rettet
mod medarbejdere, der arbejder med RKV, kan dækkes.

X

X

X

X

X

X

5: udbyderne intensiverer deres eksterne information om
RKV. Dette kan ske på mange måder, herunder på institutionernes hjemmesider og i forbindelse med studievejledning og virksomhedsopsøgende arbejde.

X

X

X

X

X

X

6: de relevante ministerier genovervejer den økonomiske
incitamentsstruktur i forhold til at lave RKV .

X

X

X

X

7: Undervisningsministeriet genovervejer, hvordan pålideligheden (reliabiliteten) af de skønsmæssige vurderinger i
forbindelse med RKV, kan styrkes.
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Møde den 4. november 2020
Punkt 8: Udbudsrunden

Materiale:

•
•

Bemærkninger:

Ministeriets notat til VEU-rådet om behandling af
ansøgninger om AMU-udbud 2020
VEU-FUs redegørelse for ansøgningerne

Det blev med Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel
voksen-, efter- og videreuddannelse aftalt, at der som minimum skal afholdes udbudsrunde til AMU hvert 4. år.
Seneste udbudsrunde blev gennemført i foråret 2019. Næste AMU-udbudsrunde forventes i 2023.
Derudover kan der ved tungtvejende grunde gives nye
udbudsgodkendelser mellem de faste udbudsrunder, som
kan være:
•
•

at en eksisterende udbyder ikke i tilstrækkelig grad
lever op til sin udbudsforpligtelse.
at udbuddet har ændret sig på baggrund af ny udvikling i teknologi, ændret regulering eller markant
ændrede markedsforhold.

I 2020 kunne ansøgninger således indgives fra 15. juni til
15. september 2020. Herefter vurderes ansøgningerne af
relevante efteruddannelsesudvalg samt VEU-rådet, som
afgiver indstilling til Børn- og Undervisningsministeren
senest d. 5. november.
I praksis foreslår FU, at rådet orienteres om FU’s forslag
til indstilling

Behandling:

Til drøftelse og godkendelse.
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VEU-rådets behandling af ansøgninger om AMU-udbud 2020
På baggrund af VEU-trepartsaftalen fra 2017 skal der være mulighed for
løbende at indgive ansøgninger om godkendelse til at udbyde AMU.
Godkendelse mellem udbudsrunderne forudsætter jf. AMU-bekendtgørelsens § 13 tungtvejende grunde, og følgende står i bekendtgørelsen
nævnt som eksempler herpå:
-

Hvis en eksisterende udbyder ikke i tilstrækkelig grad har levet op
til sin udbudsforpligtelse.
Hvis der har været ny udvikling i teknologi.
Hvis der har været ændret regulering.
Hvis der er markant ændrede markedsforhold.

Ansøgninger i 2020
Fristen for at indgive ansøgninger i 2020 var 15. september. STUK har
modtaget 18 ansøgninger, der fordeler sig på 6 efteruddannelsesudvalg.
Der er indkommet 8 ansøgninger på TUR’s område, 5 ansøgninger på
HAKL’s område, 2 ansøgninger på IF’s område, 1 på SUS’ område, 1 på
ETIE’s område og 1 på BAI’s område. Se flere detaljer om ansøgningerne i tabellen nedenfor.
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HAKL
FKB

FKB

FKB

FKB

FKB

FKB

2250
2250
2250
2275
2285

Titel
Ledelse
Ledelse
Ledelse
Administration
Administrative funktioner i HR

Ansøger
Roskilde Handelsskole
EUC Nord
Learnmark Horsens
Xpand Business College
Xpand Business College

IF

Titel
2266 Arbejdets organisering ved produktion i industrien
2266 Arbejdets organisering ved produktion i industrien
TUR
2732
2720
2298
2261
2261
2859
2288
2280

Titel
Mobile kraner
Redning
Vintertjeneste
Transportoptimering
Transportoptimering
Personbefordring med mindre køretøjer
Personbefordring med bybus og rutebil
Vejgodstransport

Titel
2295 Vagtservice

Ansøger
AMU Vest
Den Jydske Haandværkerskole
Ansøger
AMU Juul
AMU Juul
AMU Juul
AMU Juul
Uddannelsescentret for Trafik
Uddannelsescentret for Trafik
Midtjysk Erhvervsskole og uddannelsescenter
Midtjysk Erhvervsskole og uddannelsescenter

SUS

Ansøger
AMU Juul

ETIE

Titel
2862 Gas- og olifyrede installationer

Ansøger
Mercantec

BAI

Titel
2602 Anvendelse af entreprenørmateriel

Ansøger
DEKRA

Efteruddannelsesudvalgenes vurdering af ansøgningerne
Efteruddannelsesudvalgene fik adgang til ansøgningerne d. 17. september med frist for vurdering d. 1. oktober. Af de 18 ansøgninger har efteruddannelsesudvalgene kun indstillet 3 til godkendelse. De ansøgninger,
der er indstillet til godkendelse er:
Udvalg
FKB
HAKL 2250 Ledelse

Ansøger
Roskilde
Handelsskole

Udvalgets begrundelse
Ved udbudsrunden 2019 blev
afslaget begrundet med lav aktivitet i 2018. Skolens aktivitet er
steget markant i 2019 og 1.
kvartal 2020 på lånt FKB. Det
viser markant ændrede markedsvilkår i skolens geografiske område, og det taler for en godkendelse af skolen, da der samtidig
er lav aktivitet blandt øvrige udbydere i området.
Derudover opfylder Roskilde
Handelsskole de 4 kriterier om
kvalitet, forsyningssikkerhed,
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HAKL

2250 Ledelse

EUC
Nord

ETIE

2862 GasMercanog oliefyrede tec
installationer

fleksibilitet og samarbejde fuldt
ud.
Ved udbudsrunden 2019 blev
afslaget til EUC Nord begrundet med lav aktivitet i 2018.
Skolens aktivitet er steget markant i 2019 og 1. kvartal 2020 på
lånt FKB. EUC Nord løfter aktiviteten i et område, hvor der er
stor geografisk afstand mellem
udbyderne. EUC Nord dækker
Vendsyssel, mens EUC Nordvest dækker Thy-området, og
udvalget finder, at EUC Nord
har påvist markant ændrede
markedsforhold i Vendsyssel og
at der dermed er grundlag for
udbud begge steder.
Derudover opfylder EUC Nord
de 4 kriterier om kvalitet, forsyningssikkerhed, fleksibilitet og
samarbejde fuldt ud.
Mercantec har redegjort konkret
for perspektiv og ambition og
konkret billeddokumentation
for anlæg/maskiner og udstyr,
der er nødvendigt for at kunne
gennemføre uddannelsen.
Mercantecs ansøgning redegør
for og dokumenterer stærkt fagligt miljø ift. til FKB 2862: Ansøger har godkendelse til relevant EUD-udbud: VVS energi
samt udbudsgodkendelse til relevante FKB 2708, 2709 samt
2861. Ansøger har relevante faglige lærerkræfter og redegør
overbevisende for erfaring med
digital læring.
Ansøger redegør for strategisk
samarbejdskonstruktion med
Herningsholm Erhvervsskole,
som kan sikre udbud i region
Midt- og Nordjylland af både Aog B-certificeringskurser.
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Ansøger redegør for vilje til
fleksibelt udbud, herunder annoncering og udbud af Garantikurser.
Ansøger vil dække udbud Region midt og Nordjylland og oplyser, at ”Gas er den primære
opvarmningskilde i det vestlige
Danmark og størsteparten af de
store gasfyrede anlæg findes
her”, og ”der udbydes pt. ikke
B-certificering til gasanlæg i området.
VEU-rådets vurdering af ansøgningerne
VEU-rådet fik adgang til ansøgningerne i sagsbehandlingssystemet d. 2.
oktober med frist for vurderinger d. 5. november. Alle VEU-rådets medlemmer har læseadgang i systemet, hvor de både kan læse ansøgninger og
efteruddannelsesudvalgenes vurderinger. VEU-rådets vurdering af ansøgningerne skal indskrives af VEU-rådets sekretær, der har skriveadgang.
Proces efter, at VEU-rådet har afgivet sin vurdering
På baggrund af VEU-rådets indstilling udarbejder STUK en sag til ministeren om, hvilke ansøgninger der indstilles godkendt til udbud af AMU,
hvorefter ministeren i overensstemmelse med § 16 i AMU-loven kan
træffe endelig beslutning om tildeling af udbud på baggrund af indstilling
fra VEU-rådet.
I december udmeldes afgørelser om udbudsansøgninger og eventuelt nye
udbudsgodkendelser træder i kraft fra årsskiftet.
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Til VEU-rådet

Nye udbudsgodkendelser mellem de faste udbudsrunder
Det blev med Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse aftalt, at der som minimum skal afholdes udbudsrunde til AMU hvert 4. år. Seneste udbudsrunde blev gennemført i
foråret 2019. Næste AMU-udbudsrunde forventes i 2023.
Derudover kan der ved tungtvejende grunde gives nye udbudsgodkendelser mellem de faste udbudsrunder, som kan være:
•
•

at en eksisterende udbyder ikke i tilstrækkelig grad lever op til sin
udbudsforpligtelse.
at udbuddet har ændret sig på baggrund af ny udvikling i teknologi, ændret regulering eller markant ændrede markedsforhold.

I 2020 kunne ansøgninger således indgives fra 15. juni til 15. september
2020. Herefter vurderes ansøgningerne af relevante efteruddannelsesudvalg samt VEU-rådet, som afgiver indstilling til Børn- og Undervisningsministeren senest d. 5. november.
I praksis foreslår FU, at rådet orienteres om FU’s forslag til indstilling.
Der er indkommet 18 ansøgninger fordelt på 14 FKB og 11 skoler.
VEU-rådet har mulighed for at indstille ansøgerskolerne i tre forskellige
kategorier:
• Følg indstilling (fra efteruddannelsesudvalg)
• Godkend
• Afvis
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Alle indstillinger skal være begrundet. VEU-rådet valgte ved udbudsrunden i 2019 at følge efteruddannelsesudvalgenes indstilling, fordi udvalgene forventedes at have den faglige indsigt.
De 11 ansøgerskoler er:
Ansøgerskoler
1

AMU Juul

2

AMU-Vest

3

DEKRA

4

Den jydske Haandværkerskole

5

EUC Nord

6

Learnmark Horsens

7

Mercantec

8

Midtjysk Erhvervskøreskole & Uddannelsescenter ApS

9

Roskilde Handelsskole

10

Uddannelsescentret for Trafik

11

Xpand Business College ApS
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De 14 FKB:

Anøgte FKB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FKB 2602 - Anvendelse af entreprenørmateriel

12

FKB 2720 - Redning

13

FKB 2732 - Mobile kraner

14

FKB 2859 - Personbefordring med mindre køretøjer

FKB 2250 - Ledelse
FKB 2275 - Administration
FKB 2285 - Administrative funktioner i HR
FKB 2266 - Arbejdets organisering ved produktion i industrien
FKB 2295 - Vagtservice
FKB 2862 - Gas- og oliefyrede installationer
FKB 2261 - Transportoptimering
FKB 2280 - Vejgodstransport
FKB 2288 - Personbefordring med bybus og rutebil
FKB 2298 - Vintertjeneste

Fordeling af FKB på skoler:
Ansøgte FKB

Ansøgerskoler

1

FKB 2602 - Anvendelse af entreprenørmateriel

DEKRA

2

FKB 2250 - Ledelse

EUC Nord
Roskilde Handelsskole
Learnmark Horsens

3

FKB 2275 - Administration

Xpand Business College ApS

4

FKB 2285 - Administrative funktioner i HR

Xpand Business College ApS

5

FKB 2266 - Arbejdets organisering ved produktion i industrien

AMU-Vest
Den jydske Haandværkerskole

6

FKB 2295 - Vagtservice

AMU Juul

7

FKB 2862 - Gas- og oliefyrede installationer

Mercantec

8

FKB 2261 - Transportoptimering

AMU Juul

9

FKB 2280 - Vejgodstransport

Midtjysk Erhvervskøreskole & Uddannelsescenter ApS

10

FKB 2288 - Personbefordring med bybus og rutebil

Midtjysk Erhvervskøreskole & Uddannelsescenter ApS

11

FKB 2298 - Vintertjeneste

AMU Juul

12

FKB 2720 - Redning

AMU Juul

13

FKB 2732 - Mobile kraner

AMU Juul

14

FKB 2859 - Personbefordring med mindre køretøjer

Uddannelsescentret for Trafik

Uddannelsescentret for Trafik
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Efteruddannelsesudvalgene har indstillet 3 ansøgninger til godkendelse:

EUC Nord

2250 – Ledelse (Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse)

udarbejdet
Business
Case
Nej

Roskilde Handelsskole

2250 – Ledelse (Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse)

Ja

Mercantec

2862 - Gas- og oliefyrede installationer (Tekniske Installationer og Energi)

Ja

De øvrige 15 ansøgninger er indstillet til ikke at blive godkendt:

udarbejdet
Business Case

ja
ja
ja
ja
ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

DEKRA

2602 - Anvendelse af entreprenørmateriel

Bygge-/Anlægsområdet og -Industri

Learnmark Horsens

2250 - Ledelse

Handel, Administration...

Xpand Business College ApS

2275 - Administration

Handel, Administration...

Xpand Business College ApS

2285 - Administrative funktioner i HR

Handel, Administration...

AMU-Vest

2266 - Arbejdets organisering ved...

Industriens Fællesudvalg

Den jydske Haandværkerskole

2266 - Arbejdets organisering ved…

Industriens Fællesudvalg

AMU Juul

2295 - Vagtservice

ServiceErhvervenes Efterudd.udvalg

AMU Juul

2261 - Transportoptimering

Transporterhvervets Uddannelser

Uddannelsescentret for Trafik

2261 - Transportoptimering

Transporterhvervets Uddannelser

Midtjysk Erhvervskøreskole...

Transporterhvervets Uddannelser

Midtjysk Erhvervskøreskole…

2280 - Vejgodstransport
2288 - Personbefordring med bybus og rutebil

AMU Juul

2298 - Vintertjeneste

Transporterhvervets Uddannelser

AMU Juul

2720 - Redning

Transporterhvervets Uddannelser

AMU Juul

2732 - Mobile kraner
2859 - Personbefordring med mindre køretøjer

Transporterhvervets Uddannelser

Nej
Nej
Nej
Nej

Transporterhvervets Uddannelser

Nej

Uddannelsescentret for Trafik

’
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Møde den 4. november 2020
Punkt 9: FKB.
Materiale:

•

Bemærkninger:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har modtaget nedenstående ansøgninger:
FKB 2872 Fugearbejde med fleksible fugematerialer fra
Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri
(BAI) om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse.

Notater til VEU-rådet om godkendelse af
- FKB 2872 Fugearbejde med fleksible fugematerialer
- FKB 2871 Betjening af travers- portalkran og rigger
udstyr

Baggrunden for udviklingen af en ny FKB udspringer af,
at fugearbejde i fleksible fugematerialer er blevet en fast
bestanddel af moderne byggeri og anvendes i alle materialer og i alle byggeformer.
Med udviklingen af denne FKB kan de særlige vilkår, der
gør sig gældende for dette jobområde, bedre imødekommes.
STUK vurderer, at behovet for udviklingen af en ny FKB
er velbegrundet, og at indholdet i den nye FKB er gennemarbejdet, hvorfor STUK godkender FKB’en som helhed.
FKB 2871 Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr
fra efteruddannelsesudvalget for Industriens Fællesudvalg
(IF) om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse,
der skal erstatte den eksisterende FKB 2749 med samme
navn.
Behovet for udvikling af en ny FKB begrundes med, at
Arbejdstilsynet har gennemført en række ændringer af
sikkerhedskravene på kranområdet, hvilket har gjort det
nødvendigt at ajourføre beskrivelsen af jobområdet og de
tilhørende kompetencer.
Det er STUKs samlede vurdering, at FKB 2871 Betjening
af travers-, portalkran og riggerudstyr kan godkendes.

Behandling:

Til drøftelse og godkendelse.
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Notat til VEU-rådet om godkendelse af FKB 2872 Fugearbejde
med fleksible fugematerialer
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en ansøgning fra
Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri (BAI) om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2872 Fugearbejde
med fleksible fugematerialer.
Baggrund
Baggrunden for udviklingen af en ny FKB udspringer af, at fugearbejde i
fleksible fugematerialer er blevet en fast bestanddel af moderne byggeri
og anvendes i alle materialer og i alle byggeformer – herunder nybyggeri
og renovering.
Fugearbejde i fleksible fugematerialer er fagligt afgrænset fra andre jobområder i bygge- og anlægsbranchen og varetages typisk af virksomheder, der kun har fugearbejde som jobområde.
Jobfunktionen er faglig unik og den faglige kompetenceudvikling kan
ikke omfattes i andre TAK´er i BAIs nuværende FKB’er, da fagområderne ikke har kongruens med fugearbejde i fleksible fugematerialer.
Fugearbejder i fleksible fugematerialer er en højt specialiseret jobkompetence, der kræver omfattende viden om materialevalg og –funktion samt
faglige kompetence i opgaveudførelsen.
Med udviklingen af en særskilt FKB kan de særlige vilkår, der gør sig
gældende for dette jobområde bedre imødekommes.
Indhold
Jobområdet omfatter fugning og forsegling med fleksible fugematerialer
ved opførelse og renovering af ældre boliger og erhvervsbyggeri samt arbejdsopgaver inden for specialområder; såsom skibsdæk, svømmehaller,
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parkeringshuse, vejbaner, trafikerede arealer, anlægsarbejder, siloer og
tanke, laboratorier og øvrige sterile arbejdsområder, fødevarevirksomheder, lufthavne, vandtanke og vandreservoirer.
Jobområdet er kendetegnet ved følgende typer virksomheder:
• Små håndværksvirksomheder med få ansatte der udfører fugearbejde med fleksible fugematerialer, typisk fugevirksomheder.
• Små og mellemstore håndværksvirksomheder, som påtager sig
større fugeentrepriser på bygge-anlægsområdet.
• Virksomheder, der sælger fugematerialer til erhvervsvirksomheder,
samt tilbyder rådgivning ved udførelse af arbejde med fleksible fugematerialer.
• Nichevirksomheder, som tilbyder design og løsning af specialopgaver som messestande, brand og lydsikring, samt fugning i medicinal
og fødevareindustri.
I hele jobområdet er der store krav til arbejdsmiljø- og miljøforhold samt
bæredygtighed på grund af de særlige interimistiske forhold, der eksisterer på byggepladserne.
Jobområdet varetages overvejende af fugemontører, tømrer- og snedkere, murere samt glarmestre. Grundet arbejdets karakter bliver disse
medarbejdere hurtigt meget specialiserede.
Til jobområdet indgår der i alt fire tilhørende arbejdsmarkedsrelevante
kompetencer:
1.
2.
3.
4.

Planlægning, samarbejde og forberedelse af fugearbejdet.
Udførelse af fleksible fuger.
Kundevejledning omkring materialer og funktion.
Kvalitetssikring og dokumentation.

Udvalget oplyser, at det pt. er planlagt, at der skal udvikles ti nye arbejdsmarkedsuddannelser, som skal tilkobles den nye FKB som kernemål.
Konklusion
Styrelsen vurderer, at behovet for udviklingen af en ny FKB er velbegrundet. Styrelsen vurderer endvidere, at indholdet i den nye FKB er
gennemarbejdet og kan dermed godkende FKB’en som helhed.
Koordinering
Udvalget oplyser, at der er koordineret med alle efteruddannelsesudvalg,
og at koordineringen ikke har givet anledning til ændringsforslag eller bemærkninger.
Udbud
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Jobområdet fugearbejde med fleksible fugematerialer er en lille og specialiseret branche og for at sikre høj kvalitet i gennemførelsen af nye arbejdsmarkedsuddannelser til den ansøgte FKB, vurderer udvalget, at udbuddet kun skal placeres hos én udbyder.
Udvalget vurderer, at Learnmark har gode pædagogiske og faglige kompetencer samt teknisk kapacitet til at forvalte undervisningen inden for
området. Samtidig er udvalget vidende om, at Learnmark har særdeles
god kontakt og dialog med de parter af bygge- og anlægsbranchen, der
efterspørger fagspecifikke arbejdsmarkedsuddannelser inden for jobområdet, hvorfor udvalget forventer, at Learnmark kan forvalte udbuddet
effektivt og med høj kvalitet.
Udvalget indstiller derfor Learnmark, som udbyder af FKB´en.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger:
Det er styrelsens samlede vurdering, at den ansøgte FKB kan godkendes.

Med venlig hilsen
Matthias Haaber
Fuldmægtig
Direkte tlf. +45 33 95 56 91
matthias.haaber@stukuvm.dk
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Notat til VEU-rådet om ansøgning fra IF om godkendelse af FKB
2871 Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en ansøgning fra efteruddannelsesudvalget for Industriens Fællesudvalg (IF) om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2871 Betjening af
travers-, portalkran og riggerudstyr, der skal erstatte den eksisterende
FKB 2749 med samme navn.
Baggrund
Behovet for udvikling af en ny FKB begrundes med, at Arbejdstilsynet
har gennemført en række ændringer af sikkerhedskravene på kranområdet, hvilket har gjort det nødvendigt at ajourføre beskrivelsen af jobområdet og de tilhørende kompetencer.
Indhold
Jobområdet omfatter anhugnings- og løfteopgaver samt riggeropgaver i
produktionsvirksomheder.
I bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (Arbejdstilsynet bekendtgørelse nr. 1346 – 29. november 2017) er der foretaget væsentlige
ændringer af sikkerhedskravene på kranområdet. Ændringerne i bekendtgørelsen vedrører i særdeleshed anhugnings- og riggerarbejdet, hvilket
har medført tilføjelse af en ekstra tilhørende arbejdsmarkedsrelevant
kompetence (TAK) for anhugnings- og riggeropgaver. FKB’ens eksisterende TAK er ikke blevet revideret.
Ved ajourføringen af FKB’en er der ikke foretaget substantielle ændringer i forhold til indholdet i jobområdebeskrivelsen.
FKB’en omfatter følgende tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetence (TAK)
• Anhugning og riggeropgaver (ny TAK)
• Flytning og placering af en byrde
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Udvalget vurderer, at der pt. ikke er behov for yderligere uddannelser.
Udvalget påtænker dog at udvikle et nyt kursus i 2021, der skal imødekomme udviklingen inden for anhugning- og riggerområdet jf. den nye
TAK.
Alle mål i den eksisterende FKB 2572 overføres til den nye FKB 2871,
og der søges ikke om godkendelse eller tilkobling af nye arbejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag.
Koordinering
IF oplyser, at den reviderede FKB er koordineret med efteruddannelsesudvalgene: Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI), Bygge/anlæg og
industri (BAI) og Transporterhvervets Uddannelser (TUR). Koordineringen har ikke givet anledning til ændringsforslag eller bemærkninger.
Udbud
IF indstiller at de nuværende udbydere også bliver udbydere af den reviderede FKB 2871.
Udbydere
AMU Nordjylland
AMU Syd
CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster (376402)
EUC Nordvestsjælland
Tradium
Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger
Det er styrelsens samlede vurdering, at FKB 2871 Betjening af travers-,
portalkran og riggerudstyr kan godkendes.
Med venlig hilsen
Melissa Kousgaard
Fuldmægtig
Direkte tlf. +45 33 92 53 39
Melissa.Kousgaard@stukuvm.dk
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Møde den 4. november 2020
Punkt 10: Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksenog efteruddannelsesområde i 3. kvartal 2020

Materiale:
Bemærkninger:

Behandling:

•

Forbrugsrapport 3. kvartal

Notatet opgør aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for 1.-3. kvartal
2020, men der tages forbehold for Covid-19 for opgørelserne som følge af Covid-19.

Til drøftelse.
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Børne- og Undervisningsministeriet

Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og
efteruddannelsesområde for 1.-3. kvartal 2020
Resume
Notatet opgør aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for 1.-3. kvartal 2020.
Forbehold for Covid-19
For alle opgørelser i rapporten tages der forbehold for, at alle udbydere af VEU
blev lukket for fysisk tilstedeværelsesundervisning fra den 13. marts 2020 til den
18. maj 2020 som følge af Covid-19. Ved gennemlæsning af alle opgørelser i rapporten skal der derfor tages forbehold for Covid-19-nedlukningernes betydning
for aktiviteten i 1.-3. kvartal 2020.
Særligt for AMU-aktiviteten gælder det, at en mindre del af den opgjorte aktivitet
stammer fra ikke-afholdt aktivitet. Ved nedlukningen fik AMU-udbyderne udbetalt tilskud baseret på kursus-tilmeldinger indgået pr. 13. marts 2020, 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 datagrundlag, da den bygger på tilskudsdata.
Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse
I 1.-3. kvartal af 2020 er den ordinære aktivitet på Arbejdsmarkedsuddannelserne
(AMU) målt i årselever faldet med 26 pct. i forhold til aktiviteten i 1.-3. kvartal
2019. Forbruget på AMU er i 1.-3. kvartal 2020 faldet med 23 pct. i forhold til
1.-3. kvartal 2019.
Aktiviteten på AMU for ledige er for 6 ugers jobrettet uddannelse steget med 26
pct. mens den øvrige rekvirerede aktivitet er faldet med 55 pct. Den samlede
AMU-aktivitet for både beskæftigede og ledige er faldet med 27 pct. i forhold til
1.-3. kvartal 2019.
Der tages i opgørelsen af AMU-aktiviteten for 1-3. kvartal 2020 forbehold for, at
6 AMU-udbydere har fået udskudt deres frist for indberetning af aktivitet. Det
skyldes, at skolerne har oplevet problemer med indberetning i forbindelse med
overgangen til nye studieadministrative systemer. De omfattede AMU-udbyderes
aktivitet indgår dermed kun delvist i rapporten for 1.-3. kvartal 2020, mens deres
indberettede aktivitet for 1.-3. kvartal 2019 indgår.
Forbrug af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og logi) udgør i 1.-3. kvartal
2020 351,4 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 35 pct. ift. 1.-3. kvartal 2019.
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Almen voksenuddannelse
På det almene område er aktiviteten på FVU inklusiv rekvireret aktivitet faldet
med 19 pct. i 1.-3. kvartal 2020 sammenlignet med samme periode sidste år. Ser
vi bort fra rekvireret aktivitet, er FVU-aktiviteten faldet med 16 pct. Det samlede
aktivitetsfald på FVU skyldes især et større fald på FVU-matematik. Her er aktiviteten (ekskl. rekvireret aktivitet) faldet med 25 pct. i 1.-3. kvartal 2020 sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret
aktivitet) udgør i alt ca. 79 pct. af den budgetterede aktivitet på FL20.
I 1.-3. kvartal 2020 blev der foretaget 22.196 screeninger på FVU, hvilket er et
fald på 35 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2019.
Aktiviteten på avu (ekskl. rekvireret aktivitet) er faldet med 31 pct., mens aktiviteten på OBU er faldet med 18 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.
For avu gælder det, at aktiviteten for kursister under 25 år indgår i opgørelsen
for 1. halvår 2019, mens aktiviteten ikke indgår for 3. kvartal 2019 til og med 3.
kvartal 2020. Virksomhedsrettet OBU udgør ca. 11 pct. af den samlede aktivitet
på ordblindeområdet i 1.-3. kvartal 2020. OBU- og avu-aktiviteten i 1.-3. kvartal
2020 udgør hhv. 68 pct. og 124 pct. af den budgetterede aktivitet på FL20. Der
har således været en større aktivitet end budgetteret på finansloven – trods faldet
på 31 pct. Det er endnu for tidligt at sige, hvad der forårsager denne større avuaktivitet end forventet.
Aktivitet på erhvervsrettet VEU
Den samlede ordinære aktivitet på AMU – dvs. aktivitet inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB) – udgør i 1.-3. kvartal 2020 2.556 årselever. Samlet set
er der budgetteret med en aktivitet inden for FKB på 5.435 årselever i 2020, hvormed aktiviteten i 1.-3. kvartal 2020 udgør 47 pct. af det budgetterede på FL20.
Dette svarer til et aktivitetsfald på 26 pct. ift. 1.-3. kvartal 2019.
Tabel 1: Aktivitet i 1.-3- kvartal 2020 - inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), ÅE

Kolonne1
AB Metalindustriens
Uddannelsesudvalg
AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
AE Service Erhvervenes Efteruddannelsesudvalg
AF Bygge-/Anlægsområdet og -Industri

Aktivitet
1.-3.
kvartal
2020

Budgetteret
aktivitet FL
2020

89

247

36%

-52%

235

607

39%

-38%

81

150

54%

2%

248

587

42%

-36%

Andel af budgetteret aktivitet på FL 2020
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Aktivitetsændring ift. 1.-3.
kvartal 2019, i
pct.*
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AG Tekniske Installationer og Energi
AH Træets Efteruddannelser
AI Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg
AJ Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen
AK Transporterhvervets Uddannelser
AL Pædagogiske Område og Social og
Sundhedsområdet
AP Tværgående kurser
& flygtninge-/indvandrerkurser
AQ IF & MI - Svejsning og fyringsteknik
AT Individuel kompetencevurdering
AA Industriens Fællesudvalg

40

104

39%

-38%

1

1

79%

10%

129

254

51%

-20%

38

59

64%

22%

1191

2111

56%

-15%

225

684

33%

-44%

20

49

41%

-29%

74

152

49%

-23%

7

14

53%

-14%

177

416

43%

-23%

2556
5435
47%
-26%
Anm: Der tages 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 EVEgrupper. *Aktivitetsændringen ift. 1.-3- kvartal 2019 i pct. er fundet ved at sammenligne aktiviteten for
1.-3. kvartal 2019, sådan som aktiviteten så ud lige efter 3. kvartals afslutning. Dvs. de tal som indgår
i forbrugsrapporten for 1.-3. kvartal 2019, hvor de blot er fordelt på Eve-grupper og ikke efteruddannelsesudvalg.
I alt

Den samlede aktivitet på AMU for både beskæftigede og ledige (dvs. inkl. rekvireret aktivitet) udgør 3.644 årselever i 1.-3. kvartal 2020, hvilket svarer til et fald på
27 pct. sammenlignet med samme periode af 2019, jf. tabel 2.
Ud over den ordinære aktivitet, der udgør 2.556 årselever i 1.-3. kvartal 2020, består den samlede aktivitet på AMU af 570 årselever på 6 ugers selvvalgt uddannelse, 97 årselever for personer med videregående uddannelse samt 420 årselever
vedrørende øvrig rekvireret uddannelse.
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Tabel 2: Rekvireret AMU-aktivitet i 1.-3. kvartal 2020, ÅE
Kolonne1
6 ugers
selvvalgt
uddannelse
AB Metalindustriens Uddannelsesudvalg
AD Handel,
Administration, Kommunikation
og Ledelse
AE Service
Erhvervenes
Efteruddannelsesudvalg
AF Bygge/Anlægsområdet og -Industri
AG Tekniske
Installationer
og Energi
AH Træets
Efteruddannelser
AI Mejeri- og
Jordbrugets
Efteruddannelsesudvalg
AJ KøkkenHotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen
AK Transporterhvervets Uddannelser
AL Pædagogiske Område
og Social og
Sundhedsområdet
AP Tværgående kurser
& flygtninge-

Aktivi- Perso- Aktivitetsæn- ner med tetsændring i en vide- dring i
pct. ift.
regåpct. ift.
1.-3.
ende
1.-3.
kvartal uddan- kvartal
2019
nelse
2019

Øvrigt
rekvireret
aktivitet

AktiviAktivitetsæn- Aktivi- tetsændring i
tet i
dring i
pct. ift.
alt,
pct. ift.
1.-3.
inkl.
1.-3.
kvartal tabel 1 kvartal
2019
2019

4

-78%

2

-63%

2

-89%

97

-57%

92

142%

29

-42%

32

-84%

389

-41%

13

-31%

2

-44%

38

8%

134

-2%

14

-57%

6

-28%

32

-29%

299

-37%

3,2

-79%

2,0

-46%

4

49%

50

-43%

0

-75%

0

0%

0

-100%

1

-32%

21

124%

6

25%

11

-73%

166

-23%

5

-48%

2

64%

23

-19%

68

-4%

357

40%

20

-28%

214

-50%

1.781

-16%

13

153%

19

-40%

24

-41%

281

-42%

2

-85%

1

288%

6

-72%

29

-53%

84

Side 5 af 13

/indvandrerkurser
AQ IF & MI
- Svejsning
og fyringsteknik
AT Individuel kompetencevurdering
AA Industriens Fællesudvalg
I alt

28

132%

1

-56%

9

-83%

112

-32%

0

-94%

0

12%

1

-30%

9

-27%

19

-36%

8

-24%

25

3%

229

-22%

570

26%

97

-34%

420

-55%

3.644

-27%

Anm.: ’Heraf personer med en videregående uddannelse’ dækker over personer med en videregående uddannelse, hvor der er opkrævet fuld deltagerbetaling. 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 kompetencebeskrivelse i perioden fra 2008-2019.

Figur 1: Aktivitet fra 2008 - 2019 inden for de
fælles kompetencebeskrivelser FKB, ÅE
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Årselever

Anm: Figuren er baseret på data fra datavarehuset.
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Forbrug af undervisningstaxameter på erhvervsrettet VEU
Inden for FKB er forbruget faldet med 23 pct. sammenlignet med forbruget i 1.-3.
kvartal 2019, og forbrugsprocenten er på 51 pct. af det budgetterede på FL20, jf.
tabel 3.
Tabel 3: Forbrug af undervisningstaxameter i mio. kr. - inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), ÅE

Kolonne1
AB Metalindustriens
Uddannelsesudvalg
AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
AE Service Erhvervenes Efteruddannelsesudvalg
AF Bygge-/Anlægsområdet og -Industri
AG Tekniske Installationer og Energi
AH Træets Efteruddannelser
AI Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg
AJ Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen
AK Transporterhvervets Uddannelser
AL Pædagogiske Område og Social og
Sundhedsområdet
AP Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser
AQ IF & MI - Svejsning og fyringsteknik
AT Individuel kompetencevurdering
AA Industriens Fællesudvalg

Andel af bud- Forbrugsgetteret for- ændring ift.
brug på FL 1.-3. kvartal
2020
2019

Forbrug 1.3. kvartal
2020

Budgetteret
forbrug FL
2020

7,2

24,2

30%

-52%

11,4

59,5

19%

-38%

4,7

14,7

32%

2%

22,1

57,6

38%

-39%

3,5

10,2

35%

-34%

0,1

0,1

52%

6%

9,8

24,9

40%

-19%

2,3

5,8

40%

33%

163,7

207,1

79%

-13%

18,3

67,1

27%

-45%

1,4

4,8

30%

-26%

11,1

14,9

74%

-20%

0,6

1,4

45%

-13%

13,4

40,8

33%

-22%

I alt
269,7
533,2
51%
-23%
Anm.: Forbrugsændringen er beregnet som forholdet mellem forbrug i 1.-3. kvartal 2020 og forbrug 1.-3.
kvartal 2019. Der tages i sammenligningen forbehold for evt. upræcisheder i sammenligningen af 2020
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forbrug med 2019 forbrug som følge af den nye opgørelsesmetode, hvor aktiviteten fordeles på efteruddannelsesudvalg frem for EVE-grupper. Der ses udelukkende på forbrug finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet.

Forbrug af VEU-godtgørelse
Forbruget af VEU-godtgørelse, befordringstilskud samt kost & logi er faldet med
35 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2019, jf. tabel 4. Forbruget af godtgørelse alene er
faldet med 38 pct. i 1.-3. kvartal 2020 sammenlignet med samme periode sidste år,
mens forbruget af befordringstilskud er faldet med 35 pct. Forbruget af kost og
logi er steget med 25 pct. Stigning i forbrug af kost og logi skyldes formentligt, at
skolerne i sammenligningsåret 2019 ikke kunne ansøge om refusion af tilskud til
kost og logi ved AUB i 1. kvartal 2019 pga. flytningen af administrationen af
VEU-godtgørelsen til AUB.
Da administrationen af VEU-godtgørelsen er overgået til AUB er tallene i tabel 4
opgjort af AUB og BUVM.
Tabel 4: Forbrug af VEU-godtgørelse i mio. kr. eksklusiv hensættelser
Kolonne1
Forbrug 1.-3. kvartal 2020 Forbrugsændring ift. 1.-3. kvartal 2019
Godtgørelse
307,7
-38%
Befordring
17,6
-35%
Kost og logi
26,0
25%
I alt
351,4
-35%
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 regnskabsaflæggelse normalt hensættelser, og det vil derfor på sigt være hensigtsmæssigt at
anvende den samme fremgangsmåde.

Den forventede trækprocenten for VEU-godtgørelsen i 2020 er ved afslutningen
af 3. kvartal 2020 opgjort til 68 pct., hvilket er et fald på 10 procentpoint ift. trækprocenten i hele 2019 jf., figur 2.

Figur 2. VEU-trækprocent
100%
80%

79%

73% 74%

77% 78%
67%

60%

58% 58% 60%

66%

61%

68%

40%
20%
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VEU-trækprocent

VEU-trækprocent, Fremskrivning

Kilde: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og BUVM
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På grund af Covid-19 forventes det, at det årlige forbrug af VEU-godtgørelse eksklusiv befordring og kost og logi vil falde i 2020 sammenlignet med 2019, jf. figur
3. På baggrund af forbruget i 1.-3. kvartal 2020 estimeres forbruget for hele 2020
at blive 491 mio. kr. I skønnet er indlagt en forventning om, at en del af den aktivitet, som ikke blev afholdt i 1.-3. kvartal 2020 pga. Covid-19-nedlukningerne, vil
blive afholdt i 4. kvartal 2020.

Figur 3. Årligt forbrug af VEU-godtgørelse, mio.
kr., 2020 priser

1.500
1.000
500
0
2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016
Årligt forbrug af VEU-godtgørelse

2017

2018

2019

2020

Årligt forbrug af VEU-godtgørelse, Fremskrivning

Anm.: Figuren viser udviklingen i forbruget af VEU-godtgørelse eksklusiv forbrug til befordring og kost
& logi. Fremskrivningen for 2020 er foretaget pba. foreløbigt forbrug i 1.-3. kvartal 2020 samt forventet forbrug i 4 kvartal 2020.

Aktivitet på FVU
I tabel 5-8 ses aktiviteten på FVU i 1.-3. kvartal 2020 sammenlignet med aktiviteten
samme periode sidste år.
For FVU ligger aktiviteten inklusiv rekvireret aktivitet i 1.-3. kvartal på 2.674 årselever. Det svarer til et fald på 19 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.
Faldet skyldes et fald i aktiviteten på FVU-start og særligt FVU-matematik. Her er
aktiviteten (inkl. rekvireret aktivitet) faldet med hhv. 26 pct. og 31 pct. i 1.-3. kvartal
2020 sammenlignet med samme periode sidste år.
I 1.-3. kvartal 2020 udgør aktiviteten på FVU-engelsk 34 årselever, mens den på
FVU-digital udgør 65 årselever. Sammenlignet med samme periode sidste år kan
der konstateres en markant stigning i antallet af årselever på både FVU-engelsk og
FVU-digital.
I 1.-3. kvartal 2020 er årseleverne derudover fordelt med 2.262 årselever på FVU
dansk (hvoraf 293 er årselever på FVU-Start) og 313 årselever på FVU-matematik.
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Tabel 5: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever - FVU
1.-3. kvartal 2019

1.-3. kvartal 2020

Aktivitetsændring
ift. sidste år

FVU-dansk*
2.803
2.262
- heraf FVU-Start
399
293
FVU-matematik
451
313
FVU-engelsk
10
34
FVU-digital
33
65
I alt FVU
3.297
2.674
*Pr. 1. august 2020 har FVU-læsning trin 1-4 skiftet navn til FVU-dansk trin 1-4.

-541 (-19%)
-105 (-26%)
-138 (-31%)
24 (234%)
32 (97%)
-622 (-19%)

I 1.-3. kvartal 2020 står driftsoverenskomstparterne for ca. 71 pct. af den samlede
aktivitet på FVU inkl. rekvireret aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne står
sprogcentre samt folkeoplysnings- og daghøjskoler for størstedelen af aktiviteten,
jf. tabel 6. Både på VUC’er og på institutioner med driftsoverenskomster er antallet
af årselever på FVU faldet sammenlignet med samme periode sidste år. På institutioner med driftsoverenskomst er antallet af årselever faldet med 18 pct. På VUC’er
er antallet af årselever faldet med 22 pct.
Tabel 6: Driftsoverenskomstparter inkl. rekvireret aktivitet, i årselever FVU
1.-3. kvartal 2019

1.-3. kvartal 2020

Ændring
ift. sidste år

VUC

1.001

781

-220 (-22%)

Driftsoverenskomstparter

2.296

1.894

-402 (-18%)

- heraf sprogcentre

1.186

927

-258 (-22%)

- heraf folkeoplysning og daghøjskoler

854

789

-65 (-8%)

- heraf erhvervsskoler mv.

218

148

-70 (-32%)

- heraf specialskoler for voksne

39

29

-10 (-25%)

3.297

2.674

-623 (-19%)

I alt

Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgør 2.562 årselever i 1.-3. kvartal
2020. I forhold til sidste år svarer det til et fald på 16 pct., jf. tabel 7. Faldet i aktivitet
skyldes også her et fald på FVU-start og FVU-matematik, som sammenlignet med
samme periode sidste år begge er faldet med 25 pct. Aktiviteten på FVU (ekskl.
rekvireret aktivitet) i 1.-3. kvartal 2020 udgør ca. 79 pct. af den budgetterede aktivitet på FL20.
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Tabel 7: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever - FVU
1.-3. kvartal 2019

1.-3. kvartal 2020

Aktivitetsændring
ift. sidste år

FVU-dansk*
2.625
2.189
-436 (-17%)
- heraf FVU-Start
387
290
-97 (-25%)
FVU-matematik
368
274
-94 (-25%)
FVU-engelsk
10
34
24 (234%)
FVU-digital
33
65
32 (96%)
I alt FVU
3.036
2.562
-474 (-16%)
*Pr. 1. august 2020 har FVU-læsning trin 1-4 skiftet navn til FVU-dansk trin 1-4.

71 pct. af den samlede FVU-aktivitet (ekskl. rekvireret aktivitet) er i 1.-3. kvartal
2020 afviklet af institutioner med driftsoverenskomst. Sprogcentre samt folkeoplysningsforbund og daghøjskoler står for størstedelen af driftsoverenskomstparternes aktivitet. På institutioner med driftsoverenskomster er aktiviteten faldet med 15
pct. i forhold til samme periode i 2019. På VUC’erne er aktiviteten faldet med 17
pct.
Tabel 8: Driftsoverenskomstparter, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever FVU
1.-3. kvartal 2019
VUC

1.-3. kvartal 2020

Ændring ift. sidste år

895

739

-156 (-17%)

Driftsoverenskomstparter

2.142

1.823

-319 (-15%)

- heraf sprogcentre

1.165

912

-253 (22%)

- heraf folkeoplysning og daghøjskoler

738

741

3 (0,4%)

- heraf erhvervsskoler mv.

208

147

-61 (-29%)

- heraf specialskoler for voksne
I alt

30

23

-7 (-23%)

3.036

2.562

-474 (-16%)

Antal FVU-screeninger
Tabel 9 viser alle FVU-screeninger indberettet til Børne- og Undervisningsministeriet i 1.-3. kvartal i årene 2017-2020. I 1.-3. kvartal 2020 gennemførte institutionerne i alt 22.196 screeninger i forbindelse med FVU, hvilket svarer til et fald på
35 pct. i forhold til samme periode i 2019.
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Tabel 9: Antal FVU-screeninger
1.-3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal
2017
2018
2019
2020
I alt
Heraf individuelle
screeninger
Heraf fællesscreeninger

Ændring fra
1. kvartal 2019
til
1. kvartal 2020

40.073

35.719

34.237

22.196

-12.131 (-35%)

-

-

24.954

17.411

-7.543 (-30%)

-

-

9.373

4.785

-4.588 (-49%)

Fra 2019 er screeningerne i forbindelse med FVU blevet opdelt på to forskellige
takster, hvilket gør det muligt at følge udviklingen i antallet af hhv. individuelle og
fælles FVU-screeninger. En fællesscreening er her defineret ved, at den sker som
led i en kompetenceafklaring foranlediget af en virksomhed. En individuel screening er defineret ved, at den gennemføres på den enkelte borgers initiativ.
Sammenholdt med samme periode sidste år er der sket et fald i antallet af individuelle og fællesscreeninger i 1.-3. kvartal 2020.
Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne
I tabel 10-11 ses aktiviteten opgjort i antal årselever på ordblindeområdet i 1.-3. kvartal 2020 sammenlignet med samme periode sidste år.
Den samlede aktivitet ligger i 1.-3. kvartal 2020 på 242 årselever. Sammenlignet med
samme periode sidste år svarer det til et fald i aktiviteten på 18 pct. jf. tabel 10. Virksomhedsrettet OBU udgør 26 årselever svarende til ca. 11 pct. af den samlede aktivitet på ordblindeområdet. Aktiviteten på OBU i alt i 1.-3. kvartal 2020 udgør ca.
68 pct. af den budgetterede aktivitet på FL20.
Tabel 10: Aktivitet i årselever - Ordblindeundervisning for voksne
1.-3. kvartal 2019

1.-3. kvartal 2020

Aktivitetsændring ift.
sidste år

OBU i alt

294

242

-52 (-18%)

- heraf virksomhedsrettet OBU

38

26

-13 (-33%)

På ordblindeområdet står driftsoverenskomstparterne for 51 pct. af den samlede
aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne står folkeoplysningsforbundene og
daghøjskolerne for størstedelen af aktiviteten. Både for VUC’erne og driftsoverenskomstparter kan der konstateres et fald i aktiviteten sammenlignet med samme periode sidste år. På institutioner med driftsoverenskomst er aktiviteten faldet med 18
pct., mens den er faldet med 17 pct. på VUC’erne, jf. tabel 11.
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Tabel 11: Driftsoverenskomstparter på Ordblindeundervisning for voksne,
i årselever
1.-3. kvartal 2019

1.-3. kvartal 2020

Ændring ift.
sidste år

VUC

144

119

-25 (-17%)

Driftsoverenskomstparter

149

123

-26 (-18%)

- heraf sprogcentre

11

12

1 (9%)

- heraf folkeoplysning og daghøjskoler

119

96

-23 (-19%)

- heraf erhvervsskoler mv.

10

10

0 (0%)

8

5

-3 (-43%)

294

242

-52 (-18%)

- heraf specialskoler for voksne
I alt

Aktivitet på almen voksenuddannelse
På almen voksenuddannelse (avu) udgør den samlede aktivitet ekskl. rekvireret aktivitet i 1.-3. kvartal 2020 4.770 årselever, jf. tabel 12. Det svarer til et fald i aktiviteten
på 31 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiviteten på avu-området
(ekskl. rekvireret aktivitet) i 1.-3. kvartal 2020 udgør ca. 124 pct. af den budgetterede
aktivitet på FL20.
Tabel 12: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – Almen voksenuddannelse (avu)

I alt

1.-3. kvartal 2019

1.-3. kvartal 2020

Aktivitetsændring ift. sidste år

6.887

4.770

-2.117 (-31%)

Aktiviteten på avu inkl. rekvireret aktivitet udgør i 1.-3. kvartal 2020 4.819 årselever,
jf. tabel 13. Det svarer til et fald i aktiviteten på 31 pct. sammenlignet med samme
periode sidste år.
Tabel 13: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – Almen voksenuddannelse (avu)

I alt

1.-3. kvartal 2019

1.-3. kvartal 2020

Aktivitetsændring ift. sidste år

6.990

4.819

-2.171 (-31%)

Aktiviteten på kernefag udgør i alt 97,9 pct. af den samlede aktivitet på avu, mens
aktiviteten på tilbudsfag udgør 2,1 pct., jf. tabel 14.
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Tabel 14: Fordeling mellem kernefag og tilbudsfag på almen voksenuddannelse (avu)
Kernefag Tilbudsfag
andel af
andel af
avu-aktivi- avu-aktivitet (%)
tet

Antal årselever
på kernefag

Antal årselever
på tilbudsfag

1.-3. kvartal 2019

6.725

162

97,6%

2,4%

1.-3. kvartal 2020

4.669

100

97,9%

2,1%
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Møde den 4. november 2020
Punkt 11: Orientering om FVU-dansk og aktiviteten på on-line kurser

Materiale:

•
•

Bemærkninger:

STUKs notat med orientering om målgrupper for
FVU
AOFs notat om Onlineundervisning

På rådsmødet den 16. september blev deltagelse i FVUdansk samt omfanget af onlineundervisning drøftet. Derfor udsendes ovennævnte materiale.
FU finder, at notatet fra Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet klart orienterer om forskellen mellem målgrupperne for henholdsvis FVU og danskuddannelser, ligesom
de dansksproglige krav for optagelse på FVU præciseres.
Det er aftalt med STUK at besvare evt. spørgsmål til forståelsen af dette notat.
Notatet fra AOF er faktuelt informativt – John Meinert
Jacobsen, som er tilforordnet for ”DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler og
Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne” vil give
en kort orientering, hvorefter der vil være mulighed for at
stille spørgsmål til opgørelsen og AOF’s erfaringer.

Behandling:

Til drøftelse.
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Til samtlige voksenuddannelsescentre, sprogcentre og Kommunernes
Landsforening
Kopi til samtlige kommuner

Orientering om målgrupper for FVU-læsning og danskuddannelse
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Styrelsen for International
Rekruttering og Integration har konstateret, at der hersker en fejlfortolkning af den målgruppe, som tilbuddet om FVU-læsning er rettet mod,
samt en fejlfortolkning af de dansksproglige krav ved optagelse af udlændinge på FVU-start og FVU-læsning trin 1-4.
Styrelserne kan endvidere konstatere, at der pt. foregår en markedsføring
af FVU, hvor FVU præsenteres som et tilbud om sprogundervisning i
dansk, med et indhold svarende til danskuddannelserne, hvilket ikke er i
overensstemmelse med fagbeskrivelserne for FVU.
Med dette brev vil styrelserne derfor tydeliggøre forskellen mellem målgrupperne for henholdsvis FVU og danskuddannelser samt præcisere de
dansksproglige krav for optagelse på FVU.
Det er afgørende, at FVU-tilbuddet, som er et tilbud uden deltagerbetaling, der oprindeligt er udviklet til borgere med manglende basale læseog skrivefærdigheder, ikke forveksles med sprogundervisning.
Målgruppe for FVU-læsning og optagelse til dette tilbud
Formålet med FVU-læsning er at give voksne mulighed for at forbedre
og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og
skriftlig fremstilling med henblik på videre uddannelse samt styrkede forudsætninger for aktiv medvirken i samfundslivet. For tosprogede i FVUstart gælder det derudover deres grundlæggende færdigheder i mundtlig
fremstilling og formidling.
FVU-læsning udbydes i fire trin og FVU-start udbydes på et niveau.
I FVU-regelsættet og efterfølgende hyrdebrev beskrives målgruppen,
som:
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• Alle, der er fyldt 18 1 år, og som har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte, har adgang til forberedende voksenundervisning
• Voksne med utilstrækkelige grundlæggende færdigheder i læsning,
stavning og skriftlig fremstilling
• Voksne med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget
• Kortuddannede dansksprogede
Undervisningen i FVU-læsning tilsigter at føre de konkrete færdigheder
op til og med niveau G i dansk inden for almen voksenuddannelse (avu).
Optagelse på FVU
Ved optagelsen til FVU-læsning vurderer uddannelsesinstitutionen indledningsvis, om FVU skønnes at være det rette tilbud, og hvis dette er tilfældet, skal ansøgeren for at blive optaget gennemføre en obligatorisk visitationstest VLV-2. På baggrund af testresultatet og den indledende vurdering træffes afgørelse om optagelse. Trinindplacering sker på baggrund
af testresultatet og yderligere afdækning.
Ved optagelse til FVU-start vurderes det indledningsvist, om FVU skønnes at være det rette tilbud. De nødvendige færdigheder for FVU-start
svarer som minimum til A1 mht. at læse og skrive dansk og A2+ mht. at
forstå og tale dansk i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog
(BEK, § 10, stk. 1). Der visiteres til FVU-start med en obligatorisk samtaleguide. Ved optagelsen anlægges en helhedsvurdering med udgangspunkt i samtaleguiden.
FVU er ikke et tilbud om sprogundervisning. FVU er i udgangspunktet
heller ikke et tilbud til voksne med videregående uddannelse. FVU er ligeledes ikke et tilbud til voksne med midlertidigt ophold i Danmark med
henblik på arbejde, som fx gæsteforskere.
Udgangspunktet for FVU er, at deltageren har tilstrækkelige faglige og
dansksproglige forudsætninger til, at FVU-udbyderen med rimelighed
kan forvente, at personen kan opnå målene for det trin, som deltageren
optages på, inden for det fastsatte omfang af undervisningen på trinnet.
Dette blev understreget i et hyrdebrev i 2013 angående personer med
dansk som andetsprog, der optages på FVU-læsning. På samme måde
forudsættes det, at deltagere, der ud fra en helhedsvurdering og ved brug
af samtaleguiden, er blevet vurderet til at kunne profitere af FVU-start,
normalt kan gennemføre inden for det fastsatte timetal.
Målgruppe for danskuddannelse

1

25 år fra august 2019
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Danskuddannelserne (DU) er et tilbud om specialiseret og differentieret
undervisning i dansk som andetsprog. I forhold til læsning, skriftlig fremstilling, mundtlig kommunikation og lytteforståelse dækker undervisningen alle aspekter af kommunikativ sprogfærdighed. Herved adskiller
danskuddannelserne sig afgørende fra FVU.
Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og
har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark. Der
er tre selvstændige danskuddannelser, som henvender sig til hver sin kursistgruppe.
•

Danskuddannelse 1 er tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse
og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som
ikke behersker et europæisk skriftsystem.

•

Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for kursister, som har en kort
skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

•

Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan være
erhvervsuddannelser, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse.

Målet for danskuddannelserne er, at kursisterne opnår tilstrækkelige
dansksproglige færdigheder til at klare sig på arbejdsmarkedet, eventuelt
tage en uddannelse samt fungere aktivt som borger i det danske samfund. Viden om kultur og samfundsforhold i Danmark er en del af uddannelserne.
Hver danskuddannelse er opdelt i seks moduler. For at gå videre fra et
modul til det næste, skal kursisten bestå en modultest.
En udlændings opholdsgrundlag er afgørende for karakteren af det
danskuddannelsestilbud, der tilbydes, og der skelnes her mellem I-kursister og S-kursister. Ved I-kursister forstås flygtninge og familiesammenførte med flygtninge. Ved S-kursister forstås udenlandske arbejdstagere,
studerende m.v.
Begge grupper tilbydes Danskuddannelse 1, 2 eller 3 i en periode på op
til 5 år. Rammerne for tilbuddet er dog forskellige. I-kursister deltager
gratis i danskuddannelse som en obligatorisk del af et integrationsprogram. S-kursister skal betale en deltagerbetaling på 2.000 kr. per modul
og er ikke forpligtede på deltagelse. S-kursister skal desuden betale et depositum på 1.250 kr. for at starte på deres danskuddannelse.
Deltagerbetalingen for S-kursister gør, at gratis FVU-forløb markedsført
som sprogundervisning, kan virke tillokkende. Som det fremgår ovenfor
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er det imidlertid i strid med reglerne at anvende FVU-forløb som substitut for sprogundervisning.
Krav til danskkundskaber i forbindelse med tilbud til voksne tosprogede
For optagelse på FVU-start kræves som minimum et mundtlig dansksprogligt færdighedsniveau svarende til A2+ i Den Fælles Europæiske
Referenceramme for Sprog. Ved FVU-læsning trin 1 kræves niveauet
B1.
Idet modultestene på danskuddannelserne netop referer til niveauerne i
Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, kan kravene til tosprogedes danskkundskaber præciseres som i nedenstående skema.
FVU-start

Forudsætter dansksproglige kompetencer svarende til
Danskuddannelse 1
Danskuddannelse 2
Danskuddannelse 3

FVU-læsning trin
1

Modultest 5
Modultest 4
Modultest 3

Forudsætter dansksproglige kompetencer svarende til
Danskuddannelse 1
Danskuddannelse 2
Danskuddannelse 3

FVU-læsning trin
2 og 3

Prøve i Dansk 1
Modultest 5
Modultest 4

Forudsætter dansksproglige kompetencer svarende til
Danskuddannelse 2
Danskuddannelse 3

FVU-læsning trin
4

Prøve i Dansk 2
Modultest 4

Forudsætter dansksproglige kompetencer svarende til
Danskuddannelse 3

Prøve i Dansk 3

Annoncering og markedsføring af uddannelserne
Ved markedsføring og annoncering skal det fremgå klart, om der er tale
om FVU-læsning, FVU-start eller om danskuddannelse. Det skal endvidere fremgå klart, at der for så vidt angår FVU-læsning er tale om undervisning i læsning, stavning og skriftlig fremstilling på dansk, og dermed
ikke sprogundervisning i dansk. For FVU-start skal det ligeledes fremgå,
at der ikke er tale om sprogundervisning.
Deltagere i såvel FVU som danskuddannelse skal være bekendte med,
hvilket undervisningstilbud de modtager og formålet hermed.
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Love og regler
• Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og
ordblindeundervisning for voksne, LBK nr. 96 af 26.1 2017 med senere ændringer
• Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning, Bekendtgørelse nr. 1796 af 27.12 2018
• Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.,
bekendtgørelse nr. 1766 af 27/12/2018
• Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne
udlændinge m.fl., bekendtgørelse nr. 150 af 27/02/2018

Med venlig hilsen
Birgitte Hansen
Direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kasper Kyed
Direktør for Styrelsen for International Rekruttering og Integration
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FVU/OBU-notat - Onlineundervisning
København den 21/10 2020 - UP

Omlagt til online nødundervisning fra marts 2020 til juni 2020


417 FVU-hold med 4971 deltagere.



126 OBU-hold med 582 deltagere.

Online-book med uddannelsessamtale fra marts 2020 til oktober 2020


Ledige får mulighed for at booke en opringning, hvor vi taler uddannelsesmuligheder. Link:
https://aofonline.onlinebooq.dk/



Online uddannelsessamtale: 1046 ledige.



785 er i perioden optaget på FVU eller OBU online-kurser (øvrige er henvist til andre uddannelser).

Ringelister


AOF har arbejdet systematisk med kommunikation om FVU og OBU målrettet nyledige.



Arbejdet fortsættes!

AOF’s erfaringer


Stigende interessen for FVU og OBU under corona-pandemien.



Helt nye målgrupper har henvendt sig til vores online-tilbud.



Solid metode- og materialeudvikling til online- og nødundervisning er udviklet.



Virksomheder og a-kasser bidrager til at ramme- og kravsætte uddannelsessamarbejdet.



Anvendes FVU og OBU i både et uddannelses- og et beskæftigelsespolitisk perspektiv, opnår
samfundet, virksomhederne og medlemmerne betydelige gevinster.



Samarbejdspartnerne har støttet op om nødundervisningen og AOF er blevet udfordret på at finde
nye og spændende løsninger i de mange forskellige uddannelsessamarbejder.

Eksempel fra virksomhedssamarbejdet
AOF´s samarbejdspartnere fra erhvervslivet har efterspurgt nye uddannelsesløsninger ift. medarbejders
almene uddannelsesbehov. For eksempel udfører vi partsaftalte uddannelsesopgaver, som dels har det
formål, at opkvalificere arbejdsstyrken og dels fastholde så mange medarbejdere som muligt og dermed
modvirke opsigelser. Her samarbejdes typisk med store industrivirksomheder og servicevirksomheder.
Eksempler fra a-kassesamarbejdet
AOF´s udvikling af tilbud til ledige har kaldt på helt nye løsninger, hvor vi sammen med
samarbejdspartnerne har fundet helt nye løsninger, der har haft afsæt i anvendelse af nye
informationskanaler, opbygning af online bookingsystem, online uddannelsesvejledning, landsdækkende
onlineundervisning i alle OBU og FVU fag.
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