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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde i VEU den 24. juni 2020

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Materiale: Dagsorden med materiale til den 24. juni 2020

Bemærkninger: Ingen

Behandling: Til drøftelse, bearbejdelse og godkendelse.
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet  Den 17. juni 2020 
 

Dagsorden til VEU-Rådsmødet nr. 58
den 24. juni 2020 kl. 13.30 – 15.30

Mødet afholdes via Skype ved anvendelse af link i indkaldelse fra sekretariatet

Side
1 Godkendelse af dagsorden 2

2 Godkendelse af referat fra forrige rådsmøde
(udgår, da der ikke er afholdt rådsmøde)

3 Meddelelser fra Formanden 4

4 Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet 14

Punkter til drøftelse og beslutning 
- evt. med henblik på en udtalelse til undervisningsministeren

5 Planlægning af det fælles møde for VEU og REP 17

Punkter til orientering og eventuel drøftelse

6 Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. kvartal 2020 18

7 Status ifm. COVID 34

8 Status på initiativet Èn indgang og efteruddannelse.dk 46

9 Status for VisKvalitet 47

10 Evt.



Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde den 24. juni 2020

Punkt 3: Meddelelser fra Formanden

Materiale: • Årshjul juni 2020 – juni 2021
• Oversigt over høringssvar samt høringssvar
• VEU-rådets udtalelse om OBU
• VEU-rådets henvendelse til Center for Gymnasier,

Erhvervs- og Voksenuddannelser i Børne- og Under-
visningsministeriet samt ministeriets svar

Bemærkninger: Ingen

Behandling: Til drøftelse
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 17. juni 2020
Sekretariatet 

Årshjul/opgaveoversigt for VEU-rådet juni 2020 – juni 2021

Faste dags-
ordens-
punkter for 
alle møder

• Godkendelse af dagsorden
• Godkendelse af referat fra sidste rådsmøde
• Meddelelser fra formanden
• Meddelelser fra ministeriet
• Evt.

Maj / Juni 9. juni 2020: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
24. juni 2020: Møde i VEU-rådet kl. 13.30 – 13.30

• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. kvartal 2020 samt
FVU-screeninger

• Status på initiativet Èn indgang, herunder status på efteruddannelse.dk
• Præsentation af Efteruddannelse.dk
• Status for Vis Kvalitet
• Revision af Årshjul for VEU-rådet 2020

Juli/August Ingen møder

September 1. september 2020: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
16. september 2020: Møde i VEU-rådet kl. 13.30 - 15.30

• VEU-rådets møder for 2021 planlægges.
• Coronakrisens konsekvenser for voksen- og efteruddannelserne. En status

og handlingsplan.
• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. halvår 2020 samt

FVU- screeninger
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• Undersøgelse af voksnes dansk- og regnefærdigheder.
• Status for branchepakker

Oplæg ved STAR eller VEU-koordinatorer om erfaringer med Job VEU-
modellen

• Indhold i FFL for 2021

Oktober / 
November

21. oktober 2020: Møde i VEU-FU kl. 13.00 – 14.30
4. november 2020: Møde i VEU-rådet kl. 13.30 - 15.30

• Strategiseminar med deltagelse af Børne- og Undervisningsministeren
• Trepartsaftalens effekter mht. aftalens fleksibilitet og nye muligheder. Her-

under den geografiske uddannelsesdækning efter den gennemførte ud-
budsrunde i 2019 samt nødvendigheden af, at motivation indgår i under-
visningen

• Drøftelse af taksteftersynet
• I trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreud-

dannelse (2018 - 2021) i pkt. 35 er det anført, at der gennemføres et takst-
eftersyn på AMU.

• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 3. kvartal 2020
samt FVU - screeninger

November / 
December

2. december 2020: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
16. december 2020: Møde i VEU-rådet kl. 13.30 - 15.30

• Udkast til årshjul for VEU-rådets arbejde 2021
• BUVM’s foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkeds-

uddannelser mv. (UUL)
• Orientering om vedtagelsen af Finansloven 2021
• Status på AMU-tilsyn
• Statusrapport vedr. fjernundervisning
• Status for test og prøver samt løbende orientering om udvikling af prøver
• Status for VUC – tilsyn
• Status for gennemgang af AVU/hf-enkeltfag i regi af VUC
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Februar 3. februar 2021: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
24. februar 2021: Møde i VEU-rådet kl. 13.30 - 15.30

• Temadrøftelse om efteruddannelsesudvalgenes erfaringer med det opsø-
gende arbejde i forbindelse med uddannelsestilbud for eksempel i en bran-
chemæssig og geografisk relation for at belyse evt. faglige og ”kulturelle” for-
skelle. Omdrejningspunktet kunne være motivation og indsats hos de for-
skellige aktører som for eksempel skoler og parter. Pension Danmarks data-
løsning kan inddrages i denne sammenhæng

• Samspillet med de mange aktører som eksempel virksomheder, kursusudby-
dere og Jobcentre med fokus på at øge motivationen til uddannelse.

• Vejledningsindsatsen, herunder for eksempel hvordan e-vejledningen funge-
rer.

• Forbrug og aktivitet for det almene og erhvervsrettede VEU i hele 2020
• Statistik for garantikurser

April 14. april 2021: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
28. april 2021: Møde i VEU-rådet kl. 13.30 - 15.30

• Forbrug og aktivitet for det almene og erhvervsrettede VEU i hele 2020
• Planlægning af det fælles møde for VEU og REP i samarbejde med REP-FU
• Temaer for UUL 2020
• Brugervenlige it-systemer, præsentation ved ministeriet med efterfølgende

drøftelse.

Maj / Juni 9. juni 2021: Møde i VEU-FU kl. 10.00 – 11.30
23. juni 2021: Møde i VEU-rådet kl. 13.30 – 15.30

• Status for VisKvalitet
• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. kvartal 2020
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet)     

Sekretariatet 

. 

Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v.
I perioden fra 1. januar 2020 – 24. juni 2020

Dato Høring / 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

Undervisningsministeriet, 
Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet

20/05474-1

01.05.20 VEU-rådets udtalelse om OBU Børne- og Undervisningsmini-
steren

20/05474-3

17.06.20 Høring over udkast til ændring af bekendt-
gørelse om danskuddannelse til voksne ud-
lændinge m.fl.

Udlændinge- og Integrationsmi-
nisteriet, Integrationskontoret
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Rådet for Voksen – og 
Efteruddannelse (VEU-rådet)

Sekretariat: 
Undervisningsministeriet

Fr. Holms Kanal 25
1220 København K
Tlf. 3392 5085
E-mail VEU-raadet@uvm.dk

1. maj 2020

Til Børne- og Undervisningsministeren
Pernille Rosenkrantz-Theil

VEU-rådets udtalelse om OBU

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) havde på sit råds-
møde den 26. februar 2020 en temadrøftelse om OBU (den ordblinde-
undervisning, der er reguleret i Lov om forberedende voksenundervisning og
ordblindeundervisning for voksne).

Udgangspunktet for drøftelsen var, at det anslås, at ca. 7 pct. af voksne 
danskere er ordblinde og dermed har store udfordringer med at tilegne 
sig og anvende skriftsproget uden kompenserende ordblindeundervis-
ning med læse- og skriveteknologi.

Ringe læse- og skrivefærdigheder er et stigende problem i mange jobs. 
Det gælder både i forhold til motivation for og evne til at deltage i kom-
petenceudvikling, samt i forhold til at varetage nye arbejdsopgaver i takt 
med virksomhedens udvikling. Tilsvarende hæmmer begrænsede læse- og 
skrivefærdigheder også den enkeltes deltagelse i andre dele af samfunds-
livet.

I det lys er det overraskende, at aktiviteten på OBU siden 2013 er blevet 
halveret. Ved trepartsaftalen om VEU i 2017 var der fokus på styrkelse 
af basale færdigheder blandt andet gennem OBU. Ministeriets årlige sta-
tusrapport til rådet om forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsret-
tede voksen- og efteruddannelsesområde for 2019 viser imidlertid, at 
aktiviteten på OBU er faldet med 13 pct. i forhold til 2018.

Rådet hæfter sig imidlertid ved, at afgrænsningen af OBU-holdenes stør-
relse og den sammenhængende taxameterfinansiering, de ofte forekom-
mende elevfrafald efter holdets start, samt fravær af en tælleregel som på 
f.eks. AVU gør, at udbydernes råderum for økonomisk rentable OBU-
hold er ret begrænset. Dette kan have indflydelse på både markedsføring
og det konkrete udbud af OBU.

Der er samtidig meldinger om, at det er praksis, at allerede oprettede 
OBU-hold lukkes, hvis der er for stort frafald blandt kursisterne. Aflys-
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ning af kurser, efter at undervisningsforløbet er startet, stiller tilbagevæ-
rende kursister og deres arbejdsgivere i en urimelig situation.

VEU-rådet opfordrer derfor Børne- og Undervisningsministeren til at 
tage initiativ til etablering af mere hensigtsmæssige rammer for drift og 
finansiering af OBU.

Blandt ordblinde i målgruppen for OBU er der mange kortuddannede 
med blandede erfaringer fra tidligere skolegang. Ofte skjuler de deres 
handicap for deres omgivelser. Skal vi for alvor nå disse mennesker med 
undervisningstilbud, er det vigtigt at fjerne unødige barrierer og gøre det 
overskueligt at komme i gang med og attraktivt at tilbyde ordblindeun-
dervisning.

Derfor vurderer rådet, at der ved siden af det eksisterende OBU-tilbud er 
behov for et kortere undervisningsforløb, hvor fokus i højere grad end 
på kursisternes ordblindehandicap er lagt på læse- og skriveteknologi, 
som kursisterne fx kan tilgå via deres smartphones. Forløbet skal alle 
kunne tilmelde sig uden forudgående visitation, da visitationen for man-
ge er en barriere, for at komme i gang. Det skal også indeholde en intro-
duktion til den egentlige OBU, som fortsat vil forudsætte visitation. Det 
kortere forløb kan således både give den enkelte redskaber til at håndtere 
daglige udfordringer og motivere til deltagelse i et egentligt OBU-forløb. 
Det er væsentligt, at det kortere forløb kan tilrettelægges fleksibelt, så en 
virksomhed eksempelvis kan efterspørge et forløb på 4 gange 2 timer.

VEU-rådet opfordrer derfor Børne- og Undervisningsministeren til at 
tage initiativ til, at der bliver skabt rammer for et sådant kortere under-
visningstilbud målrettet mennesker med ordblinde- og læseudfordringer.

Med venlig hilsen

Kjeld Møller Pedersen
Formand
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Departementet

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 32 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr.: 20453044

18. maj 2020

Til VEU-rådet
og VEU-rådets formand Kjeld Møller Pedersen
VEU-raadet@uvm.dk
kmp@sam.sdu.dk

Svar på VEU-rådets skriftlige henvendelse af 1. maj 2020

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser i Børne- og Un-
dervisningsministeriet kan oplyse følgende på VEU-rådets henvendelse 
af 1. maj 2020. Af praktiske grunde gengives rådets oprindelige spørgs-
mål / kommentarer efterfulgt af ministeriets svar / kommentarer.

1. I dele af VEU-rådet er der stor bekymring for AMU-centrenes øko-
nomi, og for hvad det kan betyde på sigt, hvis ikke der udvises retti-
dig omhu i forhold til de likviditetsproblemer, som centrene angive-
ligt helt akut oplever i den aktuelle situation. Hvis I kan pege på
handlemuligheder, der kan dæmpe vores bekymring, så hører vi me-
get gerne herom.

Svar: Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om en hjælpepakke 
til AMU, som skal holde hånden under AMU-udbydere, som er økono-
misk udfordret på grund af COVID-19-nedlukningerne. Aftalen betyder, 
at AMU-udbyderne i 2021 kan modtage et tilskud på 100.000 kr. pr mi-
stet årselev i 2020 sammenlignet med 2019. Aftalen kan findes her.

AMU-centre og andre offentlige AMU-udbydere, som står i en særligt 
vanskelig økonomisk situation frem til udmøntningen af særtilskuddet i 
januar 2021, kan som element i den normale understøttelse af selvejende 
uddannelsesinstitutioners økonomi søge og modtage ekstra likviditet 
som lån hos Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet vil infor-
mere nærmere herom.

2. Desuden er det meget vanskeligt for os at danne os et overblik over,
hvordan det går med VEU-aktiviteten og særligt med nødundervis-
ningen.
Er det muligt, at I kan udarbejde et overblik over, hvad der foregår
derude evt. via udvalgt rundringning eller via kontakt til skolefor-
eningerne, som efterfølgende ville kunne rundsendes til VEU-rådet?
På hvilke områder afvikles der undervisning, og på hvilke områder
er det gået helt i stå?
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Svar: STUK er i dialog med Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier om 
udarbejdelsen af et sådant overblik. Det er forventningen, at der vil være 
materiale klar primo juni, som kan drøftes på VEU-FU den 9. juni 2020.

3. Der udestår behandling af årshjulets: ”Forventningsafstemning om
ministeriets kommissorium for det kommende taksteftersyn”, som
skulle have været på aprilmødet. Vi vil gerne have, at arbejdet med
taksteftersyn ikke forsinkes, og udbeder os derfor ministeriets for-
ventningsafstemning i forhold til dette VEU-trepartsinitiativ.

Svar: Forventningsafstemningen om ministeriets kommissorium for det 
kommende taksteftersyn er blevet forsinket, da ministeriet har skullet 
håndtere en række presserende opgaver relateret til COVID-19-nedluk-
ningerne. Ministeret forventer snart at kunne sende et udkast til kommis-
soriet. Forsinkelsen forventes ikke at få betydning for udarbejdelsen af 
selve taksteftersynet, som fortsat først planlægges påbegyndt i 3. kvartal 
2020.

4. Endelig har vi et spørgsmål til det spm/svar, som er lagt på ministe-
riets hjemmeside d. 28. april, som handler om fortolkningen af del-
tagelse for andre end ledige på certifikatkurser:
Vi forstår svaret sådan, at der kun kan fyldes op med beskæftigede
på kurser, hvor der mindst er tilmeldt én ledig? Dvs. at det ikke er
muligt at afvikle certifikatkurser, kun for virksomheder/beskæfti-
gede, der risikerer at miste ordren/deres job, hvis ikke certifikatet
kan fornyes? Det finder vi meget uhensigtsmæssigt.

Svar: I forbindelse med den yderligere genåbning af skoler og uddannel-
sesinstitutioner (fase II) åbnes der for yderligere AMU-aktiviteter, der 
kan afholdes fysisk på institutionerne. Det omfatter alle deltagere på cer-
tifikatkurser (myndigheds- eller branchecertifikat) – både beskæftigede 
og ledige. Endvidere er der åbnet for kurser på rengøringsområdet.

Rådets fortolkning vedr. de tidligere regler er korrekt. I ministeriets brev 
af 29. april 2020 til alle AMU-udbydere om Supplerende oplysninger om 
den gradvise genåbning af skolerne blev det præciseret det, at

• Kurserne må kun afholdes, hvis der er tilmeldt en eller flere
ledige.

• Eventuelle tomme pladser herudover kan fyldes op med øv-
rige deltagere, hvis kursist eller arbejdsplads vurderer at er-
hvervelse af certifikatet er relevant for at fastholde eller skifte
til beskæftigelse i et specifikt job.

Bestemmelsen blev indført i overensstemmelse med den udsendte infor-
mation vedrørende myndighedskrav.
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Med venlig hilsen

Kontorchef Signe Tychsen Philip

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser
Børne- og Undervisningsministeriet
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde den 24. juni 2020

Punkt 4: Meddelelser fra Undervisningsministeriet

Materiale: Orientering om proces og tidsplan for behandling af lø-
bende ansøgninger om AMU-udbud 2020

Bemærkninger: Meddelelser vil bl.a. omfatte de løbende ansøgninger om 
AMU-udbud 2020.

Behandling: Til drøftelse og bearbejdelse.
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Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR nr.: 29634750

12. juni 2020
Sags nr.:20/08888

Til VEU-rådet

Orientering om proces og tidsplan for behandling af løbende an-
søgninger om AMU-udbud 2020

For at øge fleksibiliteten i AMU blev det i VEU-trepartsaftalen fra 2017 
besluttet, at faste AMU-udbudsrunder hvert 4. år skal suppleres med mu-
lighed for løbende at indgive ansøgninger. På den baggrund åbnede 
STUK d. 15. juni for et skema på uvm.dk, hvor det indtil d. 15. septem-
ber 2020 er muligt at søge om AMU-udbud. Alle eksisterende AMU-ud-
bydere er blevet orienteret om, at ansøgningsskemaet er åbent.

Godkendelse af nye udbydere mellem de faste udbudsrunder kræver jf. 
AMU-bekendtgørelsen tungtvejende grunde som:

- 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.

Behandling af ansøgningerne
For at sikre en ensartet behandling af ansøgningerne, anvendes samme 
ansøgningsskema og -system, som blev anvendt i udbudsrunden 2019, 
hvor kun enkelte spørgsmål vil være justerede.

Ansøgningerne skal således vurderes ud fra fire kriterier, som vedrører: 
1) Kvaliteten af det faglige miljø, 2) Forsyningssikkerhed og kapacitet,
herunder regional/geografisk spredning, 3) Fleksibilitet og tilpasnings-
evne og 4) Samarbejde med andre VEU-udbydere om udbud samt sam-
arbejde med virksomheder og andre aktører. Herudover skal ansøgere
redegøre for, at der er tungtvejende grunde for endnu en udbyder.
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Vurdering af ansøgningerne vil følge samme model som i udbudsrunden 
i 2019. Ansøgningerne vil således først blive sendt til vurdering i efterud-
dannelsesudvalgene. Herefter sendes de videre til VEU-rådet med efter-
uddannelsesudvalgenes kommentarer vedhæftet. VEU-rådet sender der-
efter deres udtalelse om ansøgningerne til STUK, der udarbejder endelig 
indstilling til ministerens beslutning.

Tids- og procesplan

• 15. juni – 15. september: Ansøgningsskemaet er åbent.
• 17. september: Efteruddannelsesudvalgene kan tilgå ansøgningerne i

sagsbehandlingssystemet med frist for vurdering d. 2. oktober.
• 2. oktober: VEU-rådet kan tilgå ansøgningerne i sagsbehandlingssy-

stemet med efteruddannelsesudvalgenes kommentarer tilknyttet
• 5. november: Frist for VEU-rådets indstilling
• December: STUK udmelder resultatet af ansøgningsrunden.
• 1. januar 2021: Nye udbudsgodkendelser træder i kraft.

Når ansøgningsskemaet lukker d. 15. september åbnes samtidig for et nyt 
ansøgningsskema, der løber frem til september 2021, hvormed der lø-
bende kan indgives ansøgninger, som besluttet med trepartsaftalen.
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde den 24. juni 2020

Punkt 5: Det årlige møde med Rådet for Erhvervsakademiuddannelser- og Pro-
fessionsbacheloruddannelser (REP)

Materiale: Intet

Bemærkninger: Rådet for Erhvervsakademiuddannelser- og Professions-
bacheloruddannelser (REP) påbegynder en ny konstituti-
onsperiode i 2020, men pga. COVID-19 er konstitutionen 
ikke endelig afsluttet, hvorfor en planlægning af det fælles 
møde afventer tilbagemelding fra REP-sekretariatet.

Sekretariatet forventer, at et fællesmøde tidligst kan afvik-
les i oktober måned, og at en drøftelse om mødeemner 
først kan ske efter sommerferien.

Behandling: Til drøftelse, bearbejdelse og godkendelse.
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde den 24. juni 2020

Punkt 6: Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU
i 1. kvartal 2020

Materiale: • Forbrugsrapport 1. kvartal 2020
• Bilag til forbrugsrapport 1. kvartal 2020

Bemærkninger: Notatet opgør aktiviteten og forbruget på almen og er-
hvervsrettet voksen- og efteruddannelse for 1. kvartal 
2020

Bilaget indeholder oplysning om tallene bag tidsserierne i 
figur 1 og figur 2 i forbrugsrapporten for 1. kvartal 2020, 
samt en forklaring af forskellene på dataseriernes længde i 
de to figurer.

Behandling: Til drøftelse og bearbejdelse.
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Børne- og Undervisningsministeriet 

Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og 

efteruddannelsesområde for 1. kvartal 2020

Juni 2020

Resume

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

teruddannelse for 1. kvartal 2020.

Forbehold for Covid-19

Bemærk at for alle opgørelser i rapporten tages der forbehold for, at alle udby-

dere af VEU blev lukket for fysisk tilstedeværelsesundervisning den 13. marts 

2020 som følge af Covid-19. Ved gennemlæsning af alle opgørelser i rapporten 

skal der derfor tages forbehold for Covid-19-nedlukningernes betydning for akti-

viteten i 1. kvartal 2020.

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

stammer fra ikke-afholdt aktivitet. Ved nedlukningen blev det muligt for AMU-

udbyderne at få udbetalt tilskud for aflyste AMU-kurser planlagt inden den 13. 

marts 2020. Den ikke-afholdte aktivitet fremgår i rapporten, da den bygger på 

tilskudsdata.

Selvom der er udbetalt tilskud for ikke-afholdt aktivitet planlagt inden den 13 

marts 2020 som følge af Covid-19, må det stadig forventes, at Covid-19 har 

medført et fald i aktiviteten i 1. kvartal 2020.

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse

I 1. kvartal 2020 er den ordinære aktivitet på Arbejdsmarkedsuddannelserne 

(AMU) målt i årselever faldet med 8 pct. i forhold til aktiviteten i 1. kvartal 2019. 

Forbruget på AMU er i 1. kvartal 2020 faldet med 3 pct. i forhold til 1. kvartal 

2019.

Aktiviteten på AMU for ledige er også faldet i forhold til aktiviteten i 1. kvartal 

2019. Der er tale om et generelt fald, hvor aktiviteten for 6 ugers jobrettet ud-

dannelse er faldet med 2 pct. og den øvrig rekvireret aktivitet er faldet med 37 

pct. Den samlede AMU aktivitet for både beskæftigede og ledige er faldet med 

11 pct. i forhold til 1. kvartal 2019.

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

2020 184 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 19 pct. ift. 1. kvartal 2019. 

Grunden til at forbruget af VEU-godtgørelsen er steget, mens AMU-aktiviteten 

er faldet skyldes, at forbruget af VEU-godtgørelse i 1. kvartal 2020 sammenlig-

nes med forbruget i 1. kvartal 2019, hvor administrationen af VEU-godtgørelsen 

mv. lige var blevet flyttet til AUB. Stigningen i forbruget af VEU-godtgørelse
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Aktivitet på erhvervsrettet VEU

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

petencebeskrivelser (FKB) – udgør i 1. kvartal 2020 1.280 årselever. Samlet set er 

der budgetteret med en aktivitet inden for FKB på 5.435 årselever i 2020, hvor-

med aktiviteten i 1. kvartal 2020 udgør 24 pct. af det budgetterede på FL20. Dette 

svarer til et aktivitetsfald på 8 pct. ift. 1. kvartal 2019.

Tabel 1: Aktivitet i 1. kvartal 2020 - inden for de fælles kompetencebeskri-
velser (FKB), ÅE

Kolonne1

Aktivitet 
1 kvartal 
2020

Budgetteret 
aktivitet FL 
2020

Andel af bud-
getteret aktivi-
tet på FL 2020

Aktivitetsæn-
dring ift. 1. 
kvartal 2019, i 
pct.*

AB Metalindustriens 
Uddannelsesudvalg 50 247 20% -31%

AD Handel, Admini-
stration, Kommunika-
tion og Ledelse

111 607 18% -19%

AE Service Erhverve-
nes Efteruddannelses-
udvalg

38 150 25% 83%

AF Bygge-/Anlægs-
området og -Industri

151 587 26% -27%

AG Tekniske Installa-
tioner og Energi

20 104 19% -9%

skyldes derfor formentligt den nye tilmeldingsprocedure med automatisk ansøg-

ning om VEU-godtgørelse.

Almen voksenuddannelse

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

med 9 pct. i 1. kvartal 2020 sammenlignet med samme periode sidste år. Ser vi 

bort fra rekvireret aktivitet, er FVU-aktiviteten faldet med 5 pct. Det samlede ak-

tivitetsfald på FVU skyldes især et større fald på FVU – matematik. Her er akti-

viteten (ekskl. rekvireret aktivitet) faldet med 31 pct. i 1. kvartal 2020 sammenlig-

net med samme periode sidste år. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) 

udgør i alt ca. 41 pct. af den budgetterede aktivitet på FL20.

I 1. kvartal 2020 blev der foretaget 11.014 screeninger på FVU, hvilket er et fald 
på 28 pct. i forhold til 1. kvartal 2019.

Aktiviteten på avu (ekskl. rekvireret aktivitet) er faldet med 42 pct., mens aktivi-
teten på OBU er faldet med 32 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. 
Virksomhedsrettet OBU udgør ca. 20 pct. af den samlede aktivitet på ordblinde-
området i 1. kvartal 2020. OBU- og avu-aktiviteten i 1. kvartal 2020 udgør hhv. 
16 pct. og 64 pct. af den budgetterede aktivitet på FL20.
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AH Træets Efterud-
dannelser

1 1 75% 650%

AI Mejeri- og Jordbru-
gets Efteruddannelses-
udvalg

76 254 30% -6%

AJ Køkken-Hotel-Re-
staurant-Bager-Kondi-
tor-Kødbranchen

20 59 34% 94%

AK Transporterhver-
vets Uddannelser 537 2111 25% 1%

AL Pædagogiske Om-
råde og Social og 
Sundhedsområdet

124 684 18% -16%

AP Tværgående kurser 
& flygtninge-/indvan-
drerkurser

9 49 19% -36%

AQ IF & MI - Svejs-
ning og fyringsteknik 44 152 29% 2%

AT Individuel kompe-
tencevurdering

4 14 27% -11%

AA Industriens Fælles-
udvalg

98 416 24% 3%

I alt 1.280 5.435 24% -8%

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 EVE-

grupper. *Aktivitetsændringen ift. 1. kvartal 2019 i pct. er fundet ved at sammenligne aktiviteten for 

første kvartal 2019, sådan som aktiviteten så ud lige efter kvartalets afslutning. Dvs. de tal som indgår i 

forbrugsrapporten for 1. kvartal 2019, hvor de blot er fordelt på Eve-grupper og ikke efteruddannelsesud-

valg. De store aktivitetsændringer på Træets Efteruddannelser og Efteruddannelsesudvalget for Køkken-

Hotel-Restaurant mv. område skyldes, at der i 1. kvartal 2019 kun var en aktivitet på ca. 0,1 årselev 

på Træets efteruddannelsesudvalgsområde og ca. 10 årselever på efteruddannelsesudvalget for Køkken-Ho-

tel-Restaurant mv. område.

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

ret aktivitet) udgør 1.757 årselever i 1. kvartal 2020, hvilket svarer til en fald på 11 

pct. sammenlignet med samme periode af 2019, jf. tabel 2.

Ud over den ordinære aktivitet, der udgør 1.280 årselever i 1. kvartal 2020, består 

den samlede aktivitet på AMU af 253 årselever på 6 ugers selvvalgt uddannelse, 48 

årselever for personer med videregående uddannelse samt 175 årselever vedrø-

rende øvrig rekvireret uddannelse.
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Tabel 2: Rekvireret AMU-aktivitet i 1. kvartal 2020, ÅE
Kolonne1

6 ugers 
selv-
valgt 

uddan-
nelse

Aktivi-
tetsæn-
dring i 
pct. ift. 
1. kvar-
tal 2019

Perso-
ner med 
en vide-

regå-
ende 

uddan-
nelse

Aktivi-
tetsæn-
dring i 
pct. ift. 
1. kvar-
tal 2019

Øvrigt 
rekvi-
reret 

aktivi-
tet

Aktivi-
tetsæn-
dring i 
pct. ift. 
1. kvar-
tal 2019

Aktivi-
tet i 
alt, 

inkl. 
tabel 1

Aktivi-
tetsæn-
dring i 
pct. ift. 
1. kvar-
tal 2019

AB Metalin-
dustriens Ud-
dannelsesud-
valg

2 -59% 1 -51% 1 -92% 53 -40%

AD Handel, 
Administra-
tion, Kom-
munikation 
og Ledelse

45 -25% 15 -21% 14 -58% 185 -26%

AE Service 
Erhvervenes 
Efteruddan-
nelsesudvalg

8 64% 1 28% 13 25% 59 63%

AF Bygge-
/Anlægsom-
rådet og -In-
dustri

9 -11% 3 -15% 10 -41% 173 -27%

AG Tekniske 
Installationer 
og Energi

1 96% 1 -56% 3 -67% 25 -27%

AH Træets 
Efteruddan-
nelser

0 67% 0 0% 0 -100% 1 13%

AI Mejeri- og 
Jordbrugets 
Efteruddan-
nelsesudvalg

17 -19% 3 61% 8 -53% 104 -14%

AJ Køkken-
Hotel-Re-
staurant-Ba-
ger-Kondi-
tor-Kødbran-
chen

3 152% 2 270% 13 70% 37 92%

AK Trans-
porterhver-
vets Uddan-
nelser

142 6% 8 -11% 91 -19% 778 -1%

AL Pædago-
giske Område 
og Social og 
Sundhedsom-
rådet

3 -18% 9 -20% 3 -71% 138 -20%

AP Tværgå-
ende kurser 
& flygtninge-
/indvandrer-
kurser

0 -24% 1 251% 1 -92% 12 -64%
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AQ IF & MI 
- Svejsning
og fyringstek-
nik

14 -9% 0 -44% 4 -71% 63 -16%

AT Indivi-
duel kompe-
tencevurde-
ring

0 -10% 0 -86% 0 -51% 4 -19%

AA Industri-
ens Fællesud-
valg

9 120% 4 -21% 13 -7% 124 4%

I alt 253 -2% 48 -14% 175 -37% 1.757 -11%

Anm.: ’Heraf personer med en videregående uddannelse’ dækker over personer med en videregående ud-

dannelse, 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 akti-

viteten fordeles på efteruddannelsesudvalg frem for EVE-grupper.

VEU-rådet har efterspurgt en længere tidsserie over udviklingen i aktiviteten in-

den for den fælles kompetencebeskrivelse som supplement til forbrugsrapportens 

fokus på et enkelt kvartal. Figur 1 viser udviklingen i aktiviteten på AMU inden for 

de fælleskompetencebeskrivelser i perioden fra 2008-2018. En fremskrivning af 

2019 viser, at den begyndende stigning i aktiviteten er fortsat i 2019.

Anm: Figuren er baseret på data fra datavarehuset. Fremskrivningen af 2019 er baseret på statistisk 

data fra 1-3 kvartal.

Forbrug af undervisningstaxameter på erhvervsrettet VEU

Inden for FKB er forbruget faldet med 3 pct. sammenlignet med forbruget i 1. 

kvartal 2019, og forbrugsprocenten er på 25 pct. af det budgetterede på FL20, jf. 

tabel 3.

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figur 1: Aktivitet fra 2008 - 2018 inkl. fremskrivning af  
2019 - inden for de fælles kompetencebeskrivelser FKB, 

ÅE

Årselever, fremskrivning Årselever
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Tabel 3: Forbrug af undervisningstaxameter i mio. kr. - inden for de fæl-
les kompetencebeskrivelser (FKB), ÅE

Kolonne1

Forbrug 1. 
kvartal 2020

Budgetteret 
forbrug FL 

2020

Andel af bud-
getteret for-
brug på FL 

2020

Forbrugs-
ændring ift. 

1. kvartal
2019

AB Metalindustriens 
Uddannelsesudvalg

4,0 24,2 16% -29%

AD Handel, Admini-
stration, Kommunika-
tion og Ledelse

5,4 59,5 9% -7%

AE Service Erhverve-
nes Efteruddannelses-
udvalg

2,2 14,7 15% 76%

AF Bygge-/Anlægs-
området og -Industri

13,5 57,6 23% -31%

AG Tekniske Installa-
tioner og Energi

1,8 10,2 18% 3%

AH Træets Efterud-
dannelser

0,0 0,1 49% 1.069%

AI Mejeri- og Jord-
brugets Efteruddan-
nelsesudvalg

5,6 24,9 23% -1%

AJ Køkken-Hotel-Re-
staurant-Bager-Kondi-
tor-Kødbranchen

1,2 5,8 20% 111%

AK Transporterhver-
vets Uddannelser

74,2 207,1 36% 4%

AL Pædagogiske Om-
råde og Social og 
Sundhedsområdet

10,1 67,1 15% -13%

AP Tværgående kur-
ser & flygtninge-/ind-
vandrerkurser

0,7 4,8 14% -29%

AQ IF & MI - Svejs-
ning og fyringsteknik

6,7 14,9 45% 9%

AT Individuel kompe-
tencevurdering

0,3 1,4 23% -6%

AA Industriens Fæl-
lesudvalg

7,2 40,8 18% 9%

I alt 133,0 533,2 25% -3%

Anm.: Forbrugsændringen er beregnet som forholdet mellem forbrug i 1. kvartal 2020 og forbrug 1. 

kvartal 2019. Der tages i sammenligningen forbehold for evt. upræcisheder i sammenligningen af 2020 

forbrug med 2019 forbrug som følge af den nye opgørelsesmetode, hvor aktiviteten fordeles på efteruddan-

nelsesudvalg frem for EVE-grupper. Der ses udelukkende på forbrug finansieret af Børne- og Under-

visningsministeriet.
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Forbrug af VEU-godtgørelse
Forbruget af VEU-godtgørelse, befordringstilskud samt kost & logi er steget med 
19 pct. i forhold til 1. kvartal 2019, jf. tabel 4. Forbruget af godtgørelse alene er ste-
get med 14 pct. i 1. kvartal 2020 sammenlignet med samme periode sidste år, 
mens forbruget af befordringstilskud er steget med 16 pct. Forbruget af kost og 
logi er steget med 685 pct. Den store stigning i forbrug af kost og logi skyldes, at 
skolerne i 2019 først kunne ansøge om refusion af tilskud til kost og logi ved AUB 
i 2. 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. kvartal 2020 Forbrugsændring ift. 1. kvartal 2019

Godtgørelse 163,7 14%

Befordring 10,2 16%

Kost og logi 10,2 685%

I alt 184,0 19%

Kilde: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ovenstående data for forbruget af VEU-godtgørelse er opgjort eksklusive hensæt-
telser. BUVM er ved at afdække, om forbruget fremadrettet opgøres mest retvi-
sende med eller uden hensættelser. Det betyder en del for forbrugsopgørelsen, li-
gesom det betyder en del for den såkaldte trækprocent. Trækprocenten for 1. 
kvartal 2020 kan således estimeres til 72 pct. uden hensættelser og 90 pct. med 
hensættelser. Frem mod forbrugsrapporten for 2. kvartal 2020 vil det blive afkla-
ret, hvordan godtgørelsesforbruget fremover skal indgå.

Jf. figur 2 er forbruget af VEU-godtgørelse eksklusiv befordring og kost & logi 
steget, efter at ansøgningsproceduren er blevet gjort enklere. På baggrund af for-
bruget af VEU-godtgørelse i 1. kvartal 2020 estimeres forbruget for hele 2020 til 
at blive 723 mio. kr. eksklusiv hensættelser. Der er i estimatet ikke taget højde for 
COVID-19-nedlukningernes evt. betydning for forbruget af VEU-godtgørelsen i 
hele 2020, da effekten endnu ikke kendes.
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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. kvartal 2020 samt forventet 

forbrug i 2-4 kvartal 2020. Der er estimatet ikke taget højde for evt. effekter af Covid-19-nedluknin-

gerne.

Aktivitet på FVU
I tabel 5-8 ses aktiviteten på FVU i 1. kvartal 2020 sammenlignet med aktiviteten 

samme periode sidste år.

For FVU ligger aktiviteten inklusiv rekvireret aktivitet i 1. kvartal 2020 på 1.382 

årselever. Det svarer til et fald på 9 pct. sammenlignet med samme periode sidste 

år. Faldet skyldes et fald i aktiviteten på FVU-læsning og især FVU-matematik. Her 

er aktiviteten (inkl. rekvireret aktivitet) faldet med hhv. 8 pct. og 31 pct. i 1. kvartal 

2020 sammenlignet med samme periode sidste år.

I henhold til FVU-bekendtgørelsen fra 27. december 2018 omfatter FVU fra og 

med 2019 to nye fag, som kun kan gennemføres som virksomhedsrettede forløb: 

FVU-engelsk og FVU-digital. I 1. kvartal 2020 udgør aktiviteten på FVU-engelsk 

17 årselever, mens den på FVU-digital udgør 30 årselever. Sammenlignet med 

samme periode sidste år er der sket en markant stigning i antallet af årselever på 

både FVU-engelsk og FVU-digital.

I 1. kvartal 2020 er årseleverne derudover fordelt med 1.175 årselever på FVU læs-

ning (hvoraf 171 er årselever på FVU-Start) og 160 årselever på FVU-matematik.
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Figur 2: Årligt forbrug af  VEU-godtgørelse, mio. kr., 2020 
priser

Årligt forbrug af VEU-godtgørelse

Årligt forbrug af VEU-godtgørelse, Fremskrivning
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Tabel 5: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever - FVU

1. kvartal 2019 1. kvartal 2020
Aktivitetsændring 

ift. sidste år

FVU – læsning 1.284 1.175 -108 (-8%)

- heraf FVU - Start 196 171 -25 (-13%)

FVU – matematik 233 160 -73 (-31%)

FVU – engelsk 2 17 15 (786%)

FVU – digital 8 30 22 (277%)

I alt FVU 1.526 1.382 -144 (-9%)

I 1. kvartal 2020 står driftsoverenskomstparterne for 68 pct. af den samlede aktivitet 

på FVU inkl. rekvireret aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne står sprogcen-

tre samt folkeoplysningsforbund 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 institutio-

ner med driftsoverenskomst er antallet af årselever faldet med 3 pct. På VUC’er er 

antallet af årselever faldet med 20 pct.

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

1. kvartal 2019 1. kvartal 2020
Ændring 

ift. sidste år

VUC 559 445 -114 (-20%)

Driftsoverenskomstparter 968 937 -31 (-3%)

- heraf sprogcentre 459 503 45 (10%)

- heraf folkeoplysning og daghøjskoler 403 341 -62 (-15%)

- heraf erhvervsskoler mv. 98 85 -13 (-12%)

- heraf specialskoler for voksne 9 8 -1 (-13%)

I alt 1.526 1.382 -144 (-9%)

Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgør 1.324 årselever i 1. kvartal 2020. 

I forhold til sidste år svarer det til et fald på 5 pct., jf. tabel 7. Faldet i aktivitet skyldes 

også her et fald på især FVU-matematik, som sammenlignet med 1. kvartal 2019 er 

faldet med 25 pct. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) i 1. kvartal 2020 

udgør ca. 41 pct. af den budgetterede aktivitet på FL20.
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Tabel 7: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever - FVU

1. kvartal 2019 1. kvartal 2020
Aktivitetsændring 

ift. sidste år

FVU – læsning 1.196 1.135 -61 (-5%)

- heraf FVU - Start 190 169 -21 (-11%)

FVU – matematik 190 142 -48 (-25%)

FVU – engelsk 2 17 15 (786%)

FVU – digital 8 30 22 (277%)

I alt FVU 1.397 1.324 -73 (-5%)

68 pct. af den samlede FVU-aktivitet (ekskl. rekvireret aktivitet) er i 1. kvartal 2020 

afviklet af institutioner med driftsoverenskomst. Sprogcentre samt folkeoplysnings-

forbund og daghøjskoler står for størstedelen af driftsoverenskomstparternes akti-

vitet. På institutioner med driftsoverenskomster er aktiviteten stort set konstant 

med en lille stigning på 1 pct. i forhold til samme periode i 2019. På VUC’er er 

aktiviteten faldet med 16 pct.

Tabel 8: Driftsoverenskomstparter, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever - 
FVU

1. kvartal 2019 1. kvartal 2020
Ændring ift. sid-

ste år

VUC 503 425 -78 (-16%)

Driftsoverenskomstparter 893 899 6 (1%)

- heraf sprogcentre 448 493 45 (10%)

- heraf folkeoplysning og daghøjskoler 346 318 -28 (-8%)

- heraf erhvervsskoler mv. 94 84 -10 (-11%)

- heraf specialskoler for voksne 4 4 0

I alt 1.397 1.324 -73 (-5%)

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

riet i 1. kvartal i årene 2017-2020. I 1. kvartal 2020 gennemførte institutionerne i 

alt 11.014 screeninger i forbindelse med FVU, hvilket svarer til et fald på 28 pct. i 

forhold til samme periode i 2019.
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Tabel 9: Antal FVU-screeninger

1. kvartal
2017

1. kvartal
2018

1. kvartal
2019

1. kvartal
2020

Ændring fra
1. kvartal 2019

til
1. kvartal 2020

I alt 15.872 13.402 15.185 11.014 -4.171 (-28%)

Heraf individuelle 
screeninger

- - 9.757 8.226 -1.531 (-16%)

Heraf fælles- 
screeninger

- - 5.428 2.788 -2.640 (-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 scree-

ning 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 indivi-

duelle og fællesscreeninger i 1. kvartal 2020. Faldet skal henføres til det generelle 

fald i aktiviteten på FVU-fagene FVU-læsning og FVU-matematik.

Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne
I tabel 10-11 ses aktiviteten opgjort i antal årselever på ordblindeområdet i 1. kvartal 

2020 sammenlignet med samme periode sidste år.

Den samlede aktivitet ligger i 1. kvartal 2020 på 58 årselever. Sammenlignet med 

samme periode sidste år svarer det til et fald i aktiviteten på 32 pct. jf. tabel 10. Virk-

somhedsrettet OBU udgør 12 årselever svarende til ca. 20 pct. af den samlede akti-

vitet på ordblindeområdet. Aktiviteten på OBU i alt i 1. kvartal 2020 udgør ca. 16 

pct. af den budgetterede aktivitet på FL20.

Tabel 10: Aktivitet i årselever - Ordblindeundervisning for voksne

1. kvartal 2019 1. kvartal 2020
Aktivitetsændring ift. 

sidste år

OBU i alt 85 58 -27 (-32%)

-heraf virksomhedsrettet OBU 14 12 -2 (-19%)

På ordblindeområdet står driftsoverenskomstparterne for 57 pct. af den samlede 

aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne står folkeoplysningsforbundene og 

daghøjskolerne for størstedelen af aktiviteten. Både VUC’er og driftsoverenskomst-

parter har oplevet et fald i aktiviteten sammenlignet med samme periode sidste år.
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På institutioner med driftsoverenskomst er aktiviteten faldet med 24 pct., mens den 

er faldet med 40 pct. på VUC’er, jf. tabel 11.

Tabel 11: Driftsoverenskomstparter på Ordblindeundervisning for voksne, 
i årselever

1. kvartal 2019 1. kvartal 2020
Ændring ift. 

sidste år

VUC 41 25 -16 (-40%)

Driftsoverenskomstparter 44 33 -11 (-24%)

- heraf sprogcentre 1 1 0

- heraf folkeoplysning og daghøjskoler 37 28 -9 (-26%)

- heraf erhvervsskoler mv. 3 2 -1 (-33%)

- heraf specialskoler for voksne 0 2 2 (200%)

I alt 85 58 -27 (-32%)

Aktivitet på almen voksenuddannelse
På almen voksenuddannelse (avu) udgør den samlede aktivitet ekskl. rekvireret ak-

tivitet i 1. kvartal 2020 2.452 årselever, jf. tabel 12. Det svarer til et fald i aktiviteten 

på 42 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiviteten på avu-området 

(ekskl. rekvireret aktivitet) i 1. kvartal 2020 udgør ca. 64 pct. af den budgetterede 

aktivitet på FL20.

Tabel 12: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – Almen voksen-
uddannelse (avu)

1. kvartal 2019 1. kvartal 2020 Aktivitetsændring ift. sidste år

I alt 4.222 2.452 -1.770 (-42%)

Aktiviteten på avu inkl. rekvireret aktivitet udgør i 1. kvartal 2020 2.480 årselever, 

jf. tabel 13. Det svarer til et fald i aktiviteten på 42 pct. sammenlignet med samme 

periode sidste år.

Tabel 13: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – Almen voksenud-
dannelse (avu)

1. kvartal 2019 1. kvartal 2020 Aktivitetsændring ift. sidste år

I alt 4.288 2.480 -1.808 (-42%)

Aktiviteten på kernefag udgør i alt 97,5 pct. af den samlede aktivitet på avu, mens 

aktiviteten på tilbudsfag udgør 2,5 pct., jf. tabel 14.
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Tabel 14: Fordeling mellem kernefag og tilbudsfag på almen voksenud-
dannelse (avu)

Antal årselever 
på kernefag

Antal årselever 
på tilbudsfag

Kernefag 
andel af 

avu-aktivi-
tet (%)

Tilbudsfag 
andel af 

avu-aktivi-
tet

1. kvartal 2019 4.122 99 97,7% 2,3%

1. kvartal 2020 2.390 62 97,5% 2,5%
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Bilag til forbrugsrapport for 1. kvartal 2020

Baggrund

VEU-FU har efterspurgt et bilag med oplysning om tallene bag tidsseri-

erne i figur 1 og figur 2 i forbrugsrapporten for 1. kvartal 2020, samt en 

forklaring af forskellene på dataseriernes længde i de to figurer.

Indhold

Tabel 1 viser aktiviteten på AMU i perioden fra 2008-2018, som ligger til 

grund for figur 1 i forbrugsrapporten for 1. kvartal 2020

Tabel 1: Aktivitet i 2008-2018 inkl. fremskrivning af 2019- inden 
for de fælles kompetencebeskrivelser FKB, ÅE

Kolonne1 Aktivitet

2008 10.887

2009 12.961

2010 10.640

2011 7.192

2012 6.412

2013 5.901

2014 5.902

2015 5.299

2016 4.825

2017 5.045

2018 5.186

2019 5.514

Anm: Aktiviteten for 2019 er et beregnet skøn, da der endnu ikke foreligger konsolideret 

aktivitetstal for 4. kvartal 2019. Skønnet bygger på aktiviteten i 1-3 kvartal 2019 og et 

vægtet skøn for 4. kvartal 2019 på baggrund af aktivitetsfordelingen mellem kvartalerne i 

2018.

Kilde: Datavarehus

Tabel 2 viser forbruget af VEU-godtgørelse, som ligger til grund for figur 2 i 

forbrugsrapporten for 1 kvartal 2020.
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Tabel 2: Årligt forbrug af VEU-godtgørelse i mio. kr. i 2020 priser 
fra 2010-2019 inkl. fremskrivning af 2020

Kolonne1 Forbrug

2010 1.405

2011 819

2012 637

2013 534

2014 547

2015 514

2016 462

2017 421

2018 528

2019 708

2020 723

Anm: Forbruget for 2020 er et beregnet skøn, som er lavet på baggrund af det forventede an-

tal AMU-kursister berettigede til VEU-godtgørelse i 2020.

Kilde: Regnskabsdata fra AUB og BUVM

VEU-FU har yderligere bedt ministeriet redegøre for, hvorfor tabel 1 kun løber 

frem til 2019, mens tabel 2 løber helt frem til 2020. Forskellen skyldes, at de to 

tabeller opgør to forskellige ting.

Tabel 1/figur 1 viser udviklingen i aktivitet på AMU, og i skrivende stund har 

ministeriet kun konsoliderede aktivitetstal på AMU frem til 3. kvartal 2019. Ak-

tivitetstallene for 1. kvartal 2020, som er opgjort i andre dele af forbrugsrappor-

ten, er ikke konsoliderede aktivitetstal, og kan derfor ikke sammenlignes med 

tallene i tabel 1/figur 1. Aktivitetstallene for 2020 stammer fra tilskudsindberet-

ningerne fra AMU-udbyderne, som løbende ændre sig, da AMU-udbyderne har 

mulighed for at eftersende efterindberetninger til ministeriet. Det vil derfor 

være metodisk uhensigtsmæssigt at blande de konsoliderede aktivitetstal og ak-

tivitetstal fra tilskudsdata. De konsoliderede aktivitetstal kan, som i tabel 1/fi-

gur 1, bruges til at give et bagudrettet billede af udviklingen i aktiviteten på 

AMU, mens aktivitetstal fra tilskudsdata kan give et her og nu billede af aktivi-

teten på AMU.

Tabel 2/figur 2 viser derimod forbruget af VEU-godtgørelsen. Her har ministe-

riet og AUB regnskabsdata til og med 2019, som er konsoliderede. Forbruget i 

2020 er derimod et skøn, da det af gode grunde endnu ikke kendes. Skønnet er 

beregnet på baggrund af VEU-godtgørelsessatsen, ministeriets forventning til 

aktiviteten på AMU for kursister berettigede til VEU-godtgørelse og forbruget 

af VEU-godtgørelsen i det forudgående år. Bemærk herudover, at der er for-

skellig regnskabspraksis hen over årene. Således har forbruget under a-kasser og 

erhvervsskoler fulgt et kasse-princip, hvor årets udbetalinger er blevet opgjort 

uafhængigt af, hvornår kurset rent faktisk er gennemført. AUB anvender i hø-

jere grad et regnskabsprincip, hvor udgiften bogføres i aktivitetsåret. Såfremt 

der har været godtgørelsesberettiget kursusaktivitet i 2019, regnskabsføres den 

forventede godtgørelsesudgift således i 2019, selv om selve udbetalingen måtte 

ligge i 2020.
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde den 24. juni 2020

Punkt 7: AMU under COVID-19 nedlukning i marts og april 2020

Materiale: Notat fra DEG om AMU under COVID-19 nedlukning i 
marts og april 2020

Bemærkninger: Notatet er udarbejdet af Danske erhvervsskoler- og Gym-
nasier (DEG) for Børne- og Undervisningsministeriet.

Tilforordnet i VEU-rådet for Danske Erhvervsskoler - 
Lederne, SOSU-lederforeningen og Foreningen af for-
standere og direktører ved AMU-centrene Morten Em-
borg, direktør for TEC, kommenterer notatet.

Virussen COVID-19 medførte, at landets offentlige- og 
private institutioner, heriblandt uddannelsesinstitutioner, 
måtte lukke ned i midten af marts 2020.

DEG har en formodning om, at COVID-19 nedlukningen 
har betydning for uddannelsesaktiviteten, praktik- og fra-
falds-situationen på ungdomsuddannelserne og AMU.

Notatets hovedkonklusioner:
• Der er sket et stort fald i antallet af kurser under CO-

VID-19 nedlukningen. Der blev afviklet 92 % færre
AMU-kurser i april måned i 2020 sammenlignet med
samme periode sidste år. Det giver et tilsvarende fald i
antallet af kursister og årselever i samme periode.

• Som forventet viser data, at der er sket en stigning i
antallet af kurser og kursister, der har gennemført
AMU-kurser med fjernundervisning i perioden, men
det kan langt fra opveje det samlede fald i kurser og
kursister.

• Der har været størst fald i antallet af kurser inden for
efteruddannelsesudvalgene, Bygge/Anlæg og Industri
(BAI), Efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske
område og social og sundhedsområdet (EPOS) og
Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse
(HAKL) fra 2019 til 2020.

Behandling: Til orientering og evt. drøftelse.
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Hovedkonklusioner
• Der er sket et stort fald i antallet af kurser under COVID-19 nedlukningen. Der

blev afviklet 92 % færre AMU-kurser i april måned i 2020 sammenlignet med

samme periode sidste år. Det giver et tilsvarende fald i antallet af kursister og

årselever i samme periode.

• Som forventet viser data, at der er sket en stigning i antallet af kurser og

kursister, der har gennemført AMU-kurser med fjernundervisning i perioden,

men det kan langt fra opveje det samlede fald i kurser og kursister.

• Der har været størst fald i antallet af kurser inden for

efteruddannelsesudvalgene, Bygge/Anlæg og Industri (BAI),

Efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske område og social og

sundhedsområdet (EPOS) og Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

(HAKL) fra 2019 til 2020.

Baggrund
Danmark har gennemgået en helt særlig periode, da virussen COVID-19 medførte at 

landets offentlige- og private institutioner, heriblandt uddannelsesinstitutioner, måtte 

lukke ned i midten af marts 2020. Uddannelsesinstitutionerne skulle efterfølgende 

gennemføre nødundervisning som kompensation for den undervisning, der normalt ville 

være foregået på skolen. Erhvervsskolerne tilbød sammen med andre udbydere elever 

og kursister nødundervisning i overensstemmelse med uddannelsens og fagets formål 

og målene for den pågældende aktivitet.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har en formodning om, at COVID-19 

nedlukningen har betydning for uddannelsesaktiviteten, praktik- og frafalds-situationen 

på ungdomsuddannelserne og AMU. På den baggrund har DEG oprettet et data-panel af 

14 medlemsskoler, så DEG kan følge udviklingen frem til december 2020.

Dette faktaark belyser uddannelsesaktiviteten på AMU i foråret 2020 sammenlignet med 

2019. Faktaarket viser data fra 10 skoler i DEG’s datapanel samt 3 SOSU-skoler og 1 

privat udbyder. Læs mere om datagrundlaget i afsnittet ”Om data” samt i bilag 1, hvor 

datagrundlaget beskrives grundigere.

Nedenfor er en opgørelse over antallet af kurser, kursister og årselever i 2020 

sammenlignet med 2019. Alle tabeller er opdelt i nedenstående perioder:

1) Før nedlukningen (januar- marts) (1.1-13.3)

2) Første periode af nedlukningen (14.3-31.3)

3) Anden periode af nedlukningen (1.4 – 30.4)

AMU under COVID-19 nedlukning i marts og april 2020
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Antal AMU-kurser

Tabel 1: Antal AMU-kurser i alt afholdt i 2020 sammenlignet med 2019

Periode 2019 2020 Relativ udvikling

1.1-13.3 1.447 1.186 -18%

14.3-31.3 357 11 -97%

1.4-30.4 561 47 -92%
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Antal AMU-kurser fordelt på gennemførelsestype

Tabel 2: Antal AMU-kurser, der er afviklet med fremmøde i 2020 sammenlignet med 2019

Periode 2019 2020 Relativ udvikling

1.1-13.3 1.410 1.154 -18%

14.3-31.3 352 0 -100%

1.4-30.4 545 20 -96%
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Tabel 3: Antal AMU-kurser, der er afviklet som fjernundervisning i 2020 sammenlignet med 2019

Periode 2019 2020 Relativ udvikling

1.1-13.3 37 32 -14%

14.3-31.3 5 11 120%

1.4-30.4 16 27 69%
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Tabel 4: Antal kurser, der er afviklet som fjernundervisning fordelt på efteruddannelsesudvalg

2020 1.1-13.3 14.3-31.3 1.4-30.4

BAI 3 6 3

EPOS 0 0 6

ETIE 8 0 0

HAKL 0 0 15

IF 0 1 0

IF & MI 0 2 0

KHRU 0 0 1

MI 19 0 2

MJE 2 0 0

SUS 0 0 0

TE 0 2 0

TUR 0 0 0
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og FKB-beskrivelse STUK

36



Side 3 af 6 4. juni 2020

Antal kurser fordelt på efteruddannelsesudvalg

Tabel 5: Antal AMU-kurser i alt i 2020 fordelt på efteruddannelsesudvalg

2020 1.1-13.3 14.3-31.3 1.4-30.4

BAI 268 6 12

EPOS 124 0 6

ETIE 29 0 0

HAKL 143 0 15

IF 47 1 0

IF & MI 31 2 0

KHRU 16 0 1

MI 163 0 2

MJE 99 0 1

SUS 58 0 1

TE 8 2 0

TUR 130 0 9
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og FKB-beskrivelse STUK

Tabel 6: Udviklingen i antal kurser fra 2019 til 2020 fordelt på efteruddannelsesudvalg

Faktisk udvikling 1.1-13.3 14.3-31.3 1.4-30.4

BAI -80 -80 -90

EPOS -14 -31 -101

ETIE 28 -2 0

HAKL -43 -56 -85

IF -2 -12 -12

IF & MI 31 2 0

KHRU -13 -7 -6

MI 16 -47 -39

MJE 7 -24 -33

SUS -48 -28 -33

TE -4 2 -3

TUR 24 -1 -51
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og FKB-beskrivelse STUK

Den faktiske udvikling viser forskellen på antal kurser, der er afholdt i 2020 sammenlignet med 

2019. Fx inden for efteruddannelsesudvalget BAI, er der i april måned 2020 afviklet 90 færre 

kurser sammenlignet med april måned 2019.
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Antal AMU-kursister
Tabel 7: Antal AMU-kursister i alt i 2020 sammenlignet med 2019

Perioder 2019 2020 Relativ udvikling

1.1-13.3 20.244 17.392 -14%

14.3-31.3 4.502 83 -98%

1.4-30.4 7.447 411 -94%
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Tabel 8: Antal AMU-kursister på fjernundervisningen i 2020 sammenlignet med 2019

Perioder 2019 2020 Relativ udvikling

1.1-13.3 653 383 -41%

14.3-31.3 79 83 5%

1.4-30.4 233 250 7%
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Antal AMU-kursister fordelt på kursistens baggrund

Tabel 9: Antal AMU-kursister, der var ledige i 2020 sammenlignet med 2019

Perioder 2019 2020 Relativ udvikling

1.1-13.3 4.091 2.917 -29%

14.3-31.3 557 10 -98%

1.4-30.4 1.573 78 -95%
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Tabel 10: Antal AMU-kursister, der var beskæftigede i 2020 sammenlignet med 2019

Perioder 2019 2020 Relativ udvikling

1.1-13.3 15.048 13.747 -9%

14.3-31.3 3.637 67 -98%

1.4-30.4 5.552 320 -94%
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Tabel 11: Antal AMU-kursister rekvireret uden for UVM og jobcenter-regi i 2019 og 2020

Perioder 2019 2020 Relativ udvikling

1.1-13.3 1.105 728 -34%

14.3-31.3 308 6 -98%

1.4-30.4 322 13 -96%
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
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Antal årselever

Tabel 12: Antal årselever i alt i 2020 sammenlignet med 2019

Perioder 2019 2020 Relativ udvikling

1.1-13.3 273,74 212,82 -22%

14.3-31.3 81,82 1,92 -98%

1.4-30.4 89,26 2,09 -98%
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Tabel 13: Antal årselever med fjernundervisning i 2020 sammenlignet med 2019

Perioder 2019 2020 Relativ udvikling

1.1-13.3 7,90 3,44 -56%

14.3-31.3 0,46 1,92 316%

1.4-30.4 0,80 0,94 17%
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Antal årselever fordelt på AMU-kursistens baggrund

Tabel 14: Antal årselever, der var ledige i 2020 sammenlignet med 2019

Perioder 2019 2020 Relativ udvikling

1.1-13.3 90,00 57,90 -36%

14.3-31.3 14,52 0,34 -98%

1.4-30.4 30,28 7,06 -77%
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Tabel 15: Antal årselever, der var beskæftigede i 2020 sammenlignet med 2019

Perioder 2019 2020 Relativ udvikling

1.1-13.3 197,08 179,29 -9%

14.3-31.3 62,51 1,46 -98%

1.4-30.4 63,14 11,37 -82%
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Tabel 16: Antal årselever - rekvireret uden for UVM og jobcenter-regi i 2019 og 2020

Perioder 2019 2020 Relativ udvikling

1.1-13.3 15,12 9,79 -35%

14.3-31.3 4,79 0,11 -98%

1.4-30.4 3,71 0,22 -94%
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

39



Side 6 af 6 4. juni 2020

Bidrag fra en privat udbyder
Nedenstående citat beskriver, erfaringer fra en privat udbyder:

“Det er lidt svært at sige præcist, men på langt størstedelen af aktiviteten på TUR’s 

område indenfor AMU, har det ikke været muligt at gennemføre nødundervisning som 

fjernundervisning. Baggrunden er primært, at en stor del af undervisningen er praktisk 

orienteret og derudover at øvrige myndigheder (Færdselsstyrelsen og 

Beredskabsstyrelsen) ikke tillader fjernundervisning på certifikatuddannelser.

Dog har der været enkelte områder, hvor der har været nogen aktivitet. Det er primært 

inden for offentlig servicetrafik/befordring af syge og ældre (under FKB 2288) og lidt 

inden for Lager- og logistikområdet (FKB 2290). Derudover har der været nogen aktivitet 

på HAKL/ledelse (FKB 2250). Desuden har der været aktivitet inden for vagtområdet. 

Samlet aktivitet for FPU har været ca. 600 kursister i perioden.”

Om data

Data er indhentet fra DEG’s datapanel. I den aktuelle undersøgelse indgår 10 

erhvervsskoler samt 3 SOSU-skoler og 1 privat udbyder.

Skolerne har bidraget med data, der er indsendt i Excel-ark til DEG, der har stået for den 

efterfølgende databehandling.

Der er udarbejdet et notat, der beskriver undersøgelsens datagrundlag i forhold til AMU-

udbud, geografi og efteruddannelsesudvalg (se bilag 1).

De deltagende skoler har indsendt data, der er opdelt på Fælles Kompetencebeskrivelser 

(FKB). Data er efterfølgende blevet kategoriseret i forhold til efteruddannelsesudvalg ud 

fra en liste, som STUK har stillet til rådighed.

Vi tager forbehold for at afrundinger kan have betydning for om summerne stemmer 

overens. Der er foretaget et overordnet kvalitetstjek af data, men der tages forbehold 

for, at der kan være tastefejl, da mange data er indhentet manuelt på skolerne.

40



Side 1 af 5 3. juni 2020

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers (DEG) undersøgelse om AMU under COVID-19 

nedlukningen i marts og april 2020 er baseret på data fra 13 skoler. Herunder er en kort 

karakteristik af de deltagende skoler.

Følgende skoler indgår i undersøgelsen:

AMU Vest

EUC Nord

Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier

NEXT - Uddannelse København

Niels Brock

Roskilde Tekniske skole

Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle

ZBC

AARHUS TECH

SOSU Nykøbing

SOSU Fredericia-Vejle-Horsens

SOSU H
Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Bilag 1: Om undersøgelsens datagrundlag
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Regional fordeling efter skolernes hovedadresse

Skole Skolens hovedadresse, region
NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN Hovedstaden

Niels Brock Hovedstaden

SOSU H Hovedstaden

Zealand Business College, ZBC Sjælland

Roskilde Tekniske skole Sjælland

SOSU Nykøbing Sjælland

Svendborg Erhvervsskole Syddanmark

Amu-Vest Syddanmark

SOSU Fredericia – Vejle- Horsens Syddanmark

Syddansk Erhvervsskole Midtjylland

Herningsholm Midtjylland

AARHUS TECH Midtjylland

EUC Nord Nordjylland

Kilde: STUK’s notat om datapanelets repræsentativitet og Danske Erhversskoler og -Gymnasier
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Efteruddannelsesudvalg - Fagområder

De 14 skoler, som indgår i undersøgelsen, repræsenterer alle udvalgsområder. EPOS og TE er 

mindst repræsenteret. EPOS er et stort udvalgsområde, TE er et lille udvalgsområde.

Skolens godkendelse til antal FKB’er og FKB’ernes fordeling på antal EUU-fagområder

Skole FKB EUU EUU

NEXT 28 8 BAI, HAKL, IF, MI, MJE, SUS, TE

Niels Brock 5 1 HAKL

ZBC 39 10 BAI, EPOS, HAKL, IF, IF&MI, KHRU, MI, MJE, 
SUS, TUR

Roskilde Tekniske skole 20 7 BAI, ETIE, HAKL, IF, MI, MJE, TUR

Svendborg 
Erhvervsskole

4 3
BAI, KHRU, IF&MI.

Amu-Vest 10 4 BAI, IF, SUS, TUR

Syddansk 
Erhvervsskole

23 9 BAI, EPOS, ETIE, IF, IF&MI, KHRU, MI, SUS, 
TUR

Herningsholm 9 6 BAI, ETIE, IF, IF&MI, MI, TE

AARHUS TECH 10 6 BAI, IF, IF&MI, KHRU, SUS, TUR

EUC Nord 15 9 BAI, ETIE, HAKL, IF, IF&MI, KHRU, MI, SUS, 
TUR

SOSU Fredericia – Vejle 
- Horsens

4 1
EPOS

SOSU Nykøbing 4 1 EPOS

SOSU H 6 1 EPOS
Kilde: STUK’s notat om datapanelets repræsentativitet og Danske Erhversskoler og -Gymnasier
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Skolernes FKB-godkendelser fordelt på efteruddannelsesudvalg, EUU.

Skole BAI TUR SUS MI IF&MI IF ETIE HAKL EPOS MJE KHRU TE

NEXT 5 1 4 5 5 6 1 1

Niels Brock 5

ZBC 1 7 4 3 1 4 7 5 2 5

RTS 3 2 3 2 5 1 4

Sv. Erhv.sk 2 1 1

Amu-Vest 2 6 1 1

Syddk Erhv.sk 3 3 2 3 1 1 8 1 1

Herningsholm 1 2 1 1 3 1 1

AA.TECH 2 3 2 1 1

EUC Nord 3 4 1 2 1 1 1 1 1

SOSU Fredericia 

-Vejle - Horsens

4

SOSU Nykøbing 4

SOSU H 6

Kilde: STUK’s notat om datapanelets repræsentativitet og Danske Erhversskoler og -Gymnasier

Fem skoler med smal fagligt amu-godkendelse (’Profilskole’)

Skole BAI TUR SUS MI IF&MI IF ETIE HAKL EPOS MJE KHRU TE

Niels Brock 5

Sv. Erhv.sk 2 1 1

SOSU Fredericia 

-Vejle - Horsens

4

SOSU Nykøbing 4

SOSU H 6

Kilde: STUK’s notat om datapanelets repræsentativitet og Danske Erhversskoler og -Gymnasier

Tre skoler med medium bred fagligt amu-godkendelse

Skole BAI TUR SUS MI IF&MI IF ETIE HAKL EPOS MJE KHRU TE

Amu-Vest 2 6 1 1

Herningsholm 1 2 1 1 3 1 1

AA.TECH 2 3 2 1 1

Kilde: STUK’s notat om datapanelets repræsentativitet og Danske Erhversskoler og -Gymnasier
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Fem skoler med bred fagligt amu-godkendelse

Skole BAI TUR SUS MI IF&MI IF ETIE HAKL EPOS MJE KHRU TE

NEXT 5 1 4 5 5 6 1 1

ZBC 1 7 4 3 1 4 7 5 2 5

RTS 3 2 3 2 5 1 4

Syddk Erhv.sk 3 3 2 3 1 1 8 1 1

EUC Nord 3 4 1 2 1 1 1 1 1

Kilde: STUK’s notat om datapanelets repræsentativitet og Danske Erhversskoler og -Gymnasier

Størrelse - FKB-antal

I undersøgelsen indgår både små, mellem og store amu-udbydere målt på antal FKB’er, skolerne 

er godkendt til.

’Lille amu-udbyder’ (under 10 FKB)

Skole FKB EUU

Herningsholm 9 6

Niels Brock 5 1

Svendborg 
Erhvervsskole

4 3

SOSU Fredericia – Vejle 
- Horsens

4 1

SOSU Nykøbing 4 1

SOSU H 6 1
Kilde: STUK’s notat om datapanelets repræsentativitet og Danske Erhversskoler og -Gymnasier

‘Mellem amu-udbyder’ (10-20 FKB)

Skole FKB EUU

Roskilde Tekniske skole 20 7

EUC Nord 15 9

Amu-Vest 10 4

AARHUS TECH 10 6
Kilde: STUK’s notat om datapanelets repræsentativitet og Danske Erhversskoler og -Gymnasier

‘Stor amu-udbyder’ (over 20 FKB)

Skole FKB EUU

ZBC 39 10

NEXT 28 8

Syddansk 
Erhvervsskole

23 9

Kilde: STUK’s notat om datapanelets repræsentativitet og Danske Erhversskoler og -Gymnasier
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde den 24. juni 2020

Punkt 8: Status på initiativet Èn indgang og efteruddannelse.dk

Materiale: Præsentation på mødet i form af en Power Point

Bemærkninger: Styrelsen for It og Læring vil give en status samt vise en 
demo

Behandling: Til drøftelse og bearbejdelse.
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

Sekretariatet 

Møde den 24. juni 2020

Punkt 9: Status for Vis Kvalitet

Materiale: Notat om Viskvalitet.dk 2020

Bemærkninger: Status for Viskvalitet.dk juni 2020

Status for Viskvalitet.dk indeholder en oversigt over ud-
viklingen i de samlede evalueringsresultater fra 2018 til og 
med 1. kvartal 2020. Evalueringsresultaterne i notatet er 
fordelt efter de 10 højeste og lavest vurdererede AMU-
udbydere målt på kursusudbytte.

Det vedlagte bilag viser resultater for alle AMU-udbydere 
på de tre kvalitetsdimensioner, der måles på i Viskvali-
tet.dk´s spørgeskema til AMUs kursusdeltagere:

Kursusudbytte, lærerens præstation, undervisningens form 
og indhold, sorteret efter evalueringsresultat for kursusud-
bytte.

Notatet indeholder desuden en orientering om evalue-
ringsresultaternes anvendelse i tilsynet, og orientering om 
status for drift af Viskvalitet.dk.

Behandling: Til orientering og evt. drøftelse.

47

http://Viskvalitet.dk


 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen for Undervisning og 
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Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
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Status for Viskvalitet.dk til VEU-rådet 2020

VEU-Rådet får årlige orienteringer om status for evalueringsresultater og 
arbejdet med Viskvalitet.dk. VEU-rådet fik den seneste, samlede forelæg-
gelse af status for evalueringerne i september 2019.
 
Til orientering vises i det følgende en oversigt over udviklingen i evalue-
ringsresultater fra de seneste to år, og anvendelsen af Viskvalitet.dk i sty-
relsens tilsyn gennemgås kort.
 
Herudover gives der en status for udvikling og drift af styrelsens redska-
ber på området.
 
Oversigt over de overordnede evalueringsresultater og deres udvik-
ling opgjort for hver AMU-udbyder.
I Viskvalitet.dk får alle kursusdeltagere på AMU mulighed for at evaluere 
den arbejdsmarkedsuddannelse, de har gennemført, ved at svare på et 
spørgeskema, hvor en del af spørgsmålene er fælles for alle uddannelser.
 
Der er som bilag vedlagt en samlet, detaljeret oversigt over udviklingen i 
de enkelte AMU-udbyderes evalueringsresultater opgjort kvartalsvis de 
seneste godt to år, dvs. for 2018, 2019 og 1. kvartal 2020 sorteret efter 
AMU-udbydere og kursusudbytte, som er den af de tre kvalitetsdimensi-
oner1, der er gennemgående i styrelsens risikobaserede kvalitetstilsyn.
 
Tabellen nedenfor viser et udsnit med de ti højest og de ti lavest vurde-
rede AMU-udbydere de pågældende perioder.
 
I forbindelse med nedlukning og nødundervisning i foråret 2020 er 
AMU-udbyderne blevet bedt om at sikre deltagernes fortsatte adgang til 
at evaluere deres kurser. Antallet af evalueringer er dog betydeligt lavere

                                                 
1 I spørgeskemaerne er de spørgsmål, som alle deltagere får, inddelt i tre grupper, kaldet 
kvalitetsdimensioner: Kursusudbytte, lærerens præstation og undervisningens form og 
indhold, med henblik på at kvalitetsdimensionerne kan være afsæt for en mere målret-
tet dialog om resultaterne, både lokalt og mellem AMU-udbyderne og styrelsen. 
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end normalt, og på grund af den særlige situation har vi valgt ikke at 
medtage evalueringer for 2. kvartal 2020.
 
Tal for tilfredshed
Den generelle tilfredshed med kursusudbyttet på AMU ligger pænt i peri-
oden 2018-20. Landsgennemsnittet er 7,7 i 1. kvartal 2020 på en skala fra 
0 til 10, og niveauet har været stabilt med små udsving i perioden.
 
Den dårligste vurdering ligger på 6,8, hvilket ikke langt fra landsgennem-
snittet, mens de bedste vurderinger er på over 9 og pænt over landsgen-
nemsnittet.
 
Tabellerne viser, at der løbende sker forskydninger i deltagernes vurde-
ringer af kursusudbyttet hos AMU-udbyderne.  
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De ti AMU-udbydere med højest vurderede kursusbytte:
2018 2019 1. kvartal 2020

Handelsfagskolen 9,1 SOSU Østjylland 8,8 HANSENBERG 9,1
SOSU Nord 8,7 Viden Djurs 8,8 Bornholms Sundheds- og 

Sygeplejeskole
9,0

Viden Djurs 8,7 Professionshøjskolen UC 
Syddanmark

8,8 Professionshøjskolen UC 
Syddanmark

8,9

Social- og Sundhedssko-
len Fyn

8,7 Social- og Sundhedssko-
len i Esbjerg

8,7 SOSU Østjylland 8,8

Professionshøjskolen UC 
Syddanmark

8,6 Handelsfagskolen 8,7 Handelsfagskolen 8,8

Social- og Sundhedssko-
len Syd

8,6 Social- og Sundhedssko-
len Fyn

8,6 Social- og Sundhedssko-
len Fyn

8,8

Social- og Sundhedssko-
len i Esbjerg

8,4 SOSU Nykøbing F. 8,5 Viden Djurs 8,7

AMU Hoverdal 8,3 SOSU Nord 8,4 SOSU C Social- og Sund-
hedsuddannelsesCentret

8,6

Roskilde Handelsskole 8,3 Roskilde Handelsskole 8,4 Erhvervsskolerne Aars 8,5
SOSU C Social- og Sund-
hedsuddannelsesCentret

8,3 SOSU C Social- og Sund-
hedsuddannelsesCentret

8,4 AMU Hoverdal 8,4

Landsgennemsnit 7,7 Landsgennemsnit 7,8 Landsgennemsnit 7,7

De ti AMU-udbydere med lavest vurderede kursusbytte:
Nordjyllands Landbrugs-
skole

7,4 Tradium 7,5 Skive College 7,2

Uddannelsescenter Hol-
stebro

7,2 Learnmark Horsens 7,5 EUC Nordvestsjælland 7,2

Campus Bornholm 7,2 EUC Lillebælt 7,5 IBC International Busi-
ness College

7,1

Erhvervsskolen Nord-
sjælland

7,2 AMU Juul 7,4 Tietgenskolen 7,1

IBC International Busi-
ness College

7,2 DEKRA Sjælland A/S 7,4 EUC Nordvest 7,0

Dalum Landbrugsskole 7,1 EUC Nordvest 7,2 Nordjyllands Landbrugs-
skole

7,0

Kjærgårds Landbrugs-
skole

7,1 UCRS 7,2 Scania Danmark A/S 6,9

AMU Juul 7,1 Svendborg Erhvervs-
skole

7,1 Herningsholm Erhvervs-
skole

6,8

Skive College 7,0 Uddannelsescenter Hol-
stebro

7,1 Uddannelsescenter Hol-
stebro

6,8

EUC Nordvest 7,0 Campus Bornholm 7,0 Campus Bornholm 6,7
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Som det ses kan enkelte AMU-udbydere have en periode med lave vur-
deringer. Disse udbydere bliver også vurderet på andre indikatorer og 
bliver udtaget i tilsynet, hvis evalueringsresultaterne ligger blandt de la-
veste.
 
Tilsynets anvendelse af Viskvalitet.dk er kort gennemgået nedenfor.  
 
Viskvalitet.dk i tilsynet
Evalueringsresultater fra Viskvalitet.dk, der viser deltagerens vurderin-
ger af AMU-udbyderens uddannelsesindsats, indgår som et fast punkt i 
styrelsens risikobaserede kvalitetstilsyn.

Tilsyn med det samlede evalueringsresultat for hver AMU-udbyder
Styrelsen foretager årlige screeninger af evalueringsresultaterne, og ud-
tager på den baggrund de AMU-udbydere, der er blandt de 10 % lavest 
vurderede på kursusudbytte samt mindst en af de øvrige kvalitetsdi-
mensioner: Lærerens præstation eller undervisningens form og indhold 
til tilsyn. Formålet med tilsynet og styrelsens dialog med udbyderne er 
at forbedre kvaliteten, specielt hos de AMU-udbydere, hvor kursusud-
byttet er blevet vurderet lavest.

På den baggrund er der i årets tilsyn udtaget tre AMU-udbydere.

I dette års screening havde alle fem udbydere, der blev udtaget i tilsynet 
sidste år, forbedret deres resultat, så de ikke længere var blandt de 
AMU-udbydere, der på institutionsniveau havde de laveste tilfredsheds-
målinger.

Tilsyn med de evalueringsresultaterne for de enkelte uddannelser hos AMU-udby-
derne
På baggrund af en evaluering af AMU-tilsynet fra 2019 har styrelsen be-
sluttet at fortsætte med at kigge på evalueringsresultater for enkelte ud-
dannelser. I forhold til sidste år er dog sket en justering, der bl.a. sikrer, 
at resultatet er er baseret på et bredere grundlag, så enkeltstående hæn-
delser ikke i væsentlig grad påvirker udvælgelsen.

Screeningen er foretaget ved at sammenligne resultatet af evalueringen 
af hver enkelt af en AMU-udbyders arbejdsmarkedsuddannelser med 
resultatet af vurderingen af hver uddannelse hos alle AMU-udbydere. 
Dermed er alle evaluerede uddannelser blevet sammenlignet med hin-
anden på tværs af AMU-udbyderne.

Herefter er der set nærmere på, hvem der har udbudt de lavest vurde-
rede 10 % af uddannelserne, samt hvilke udbydere, der har udbudt flest 
af de lavest vurderede uddannelser.

På den baggrund er der i årets tilsyn udtaget seks AMU-udbydere.

Styrelsen skriver ud til de i alt ni AMU-udbydere, der er udtaget i tilsy-
net, i begyndelsen af juni 2020, for at bede om en redegørelse og en 
plan for forbedring.
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Svarprocenter
Styrelsen monitorerer fortsat AMU-udbydernes svarprocenter i Viskva-
litet.dk med henblik på at AMU-udbyderne tilbyder alle deltagere at 
evaluere det kursus, de tager.

I erkendelse af, at der kan være situationer, hvor evalueringer ikke kan 
gennemføres af praktiske årsager, og at ikke alle deltagere ønsker at 
svare på en skriftlig evaluering, har styrelsens opsat en målsætning om, 
at mindst 80 % af deltagerne på AMU besvarer et spørgeskema i Vis-
kvalitet.dk.

Screening forår 2020
På baggrund af tekniske vanskeligheder hos flere AMU-udbydere i for-
bindelse med overgang til nye studieadministrative systemer, har styrel-
sen vurderet, at det ikke er muligt at gennemføre tilsynet med svarpro-
center på sædvanlig vis i 2020, idet det ikke har været muligt at opnå 
valide svarprocenter for alle udbydere gældende for slutningen af 2019.

Årets screening blev derfor kun foretaget ud fra data for 1. halvår 2019. 
Ud fra ½ års data viser screeningen, at den gennemsnitlige svarprocent 
fortsat er stigende, med en gennemsnitlig svarprocent på 71 mod 68 
sidste år. 34 % af AMU-udbyderne har nået de 80 % besvarelser, mod 
28 % sidste år.

Da datagrundlaget både er et år gammelt og kun dækker en kortere pe-
riode, vil der ikke ske en målrettet opfølgning i 2020 med de udbydere, 
der har de laveste svarprocenter.

Styrelsen har i stedet udsendt brev til alle AMU-udbydere hvor det un-
derstreges, at AMU-udbydere med svarprocenter under 80 og nye 
AMU-udbydere, hvor evalueringerne kun lige er kommet i gang, skal 
være særligt opmærksomme på at sikre alle deltageres ret til at evaluere, 
samt at der vil blive fulgt op i 2021.

Teknisk status
Udviklingsopgaver vedr. Viskvalitet.dk
Der er udviklet/tilrettet en ny indlæsning af aktivitetsdata så data nu 
kan leveres fra både Efteruddannelse.dk og EASY-A.

Som følge af udsættelsen af lukningen af EASY-A var det nødvendigt 
at sikre, at data kunne overgå til Viskvalitet.dk fra både Efteruddan-
nelse.dk og EASY-A. Institutionerne bliver nu løbende afkoblet EASY-
A og tilkoblet data fra Efteruddannelse.dk, efterhånden som de overgår 
til nye administrative systemer.

Dette fungerer nu efter hensigten, og skolerne, der går over til nye ad-
ministrative systemer, skal derfor ikke – som i efteråret 2019 – foretage 
manuelle oprettelser eller tilretninger af deres hold.

Fremadrettet vil der, som følge af nyudviklingen af efteruddannelse.dk
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skulle ses på dataudvekslingen igen, så det kommer til at interagere kor-
rekt med de rettelser, der indgår i datastrukturen under det ”nye Efter-
uddannelse.dk”.

Driftsstatus
Driften har været stabil og der har kun været enkelte meget kortvarige 
nedetider uden for de udmeldte servicevinduer.

Information til brugerne
Brugerne på skolerne er løbende blevet orienteret om ændringer, pro-
blemer mv. via mailinglisten til Viskvalitet.dk samt fra forsiden af sitet. 
STIL fortsætter denne tjeneste fremadrettet.
 
På grund af Corona-situationen er det årlige møde med AMU-udby-
derne i DEGs AMU-audit netværk, hvor op mod ¾ af udbyderne del-
tager med medarbejdere fra kursusadministration og kvalitetsområdet, 
blevet udskudt til efteråret 2020. Mødet behandler bl.a. nye tiltag i Vis-
kvalitet.dk og styrelsens tilsyn på AMU-området.
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AMU‐udbyder

Kursus‐

udbytte

Lærerens 

præstation

Undervisningens 

form og indhold

Handelsfagskolen 9,1 9,4 9,3

SOSU Nord 8,7 9,0 8,7

Viden Djurs 8,7 8,9 8,8

Social‐ og Sundhedsskolen Fyn 8,7 9,0 8,6

Professionshøjskolen UC Syddanmark 8,6 8,7 8,5

Social‐ og Sundhedsskolen Syd 8,6 8,8 8,6

Social‐ og Sundhedsskolen i Esbjerg 8,4 8,6 8,2

AMU Hoverdal 8,3 8,7 8,6

Roskilde Handelsskole 8,3 9,2 9,0

SOSU C Social‐ og SundhedsuddannelsesCentret 8,3 8,3 8,1

Jordbrugets Uddannelsescenter Århus 8,3 9,0 8,8

Aarhus Business College 8,2 8,8 8,6

Business College Syd Mommark HkS ‐ Sønderborg HS 8,2 9,0 8,7

Den jydske haandværkerskole 8,2 8,9 8,6

Campus Vejle 8,2 9,0 8,8

Social‐ og Sundhedsskolen Skive‐Thisted‐Viborg 8,1 8,5 8,2

Bornholms Sundheds‐ og Sygeplejeskole 8,1 8,7 8,2

SOPU København & Nordsjælland 8,1 8,5 7,8

SOSU Østjylland 8,1 8,3 7,8

Social‐ og Sundhedsskolen, Fredericia‐Vejle‐Horsens 8,1 8,4 8,0

Rybners 8,1 8,9 8,6

Københavns Universitet ‐ Skov & Landskab 8,1 8,6 8,3

Erhvervsskolerne Aars 8,0 8,4 8,2

Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA) 8,0 8,9 8,7

Svendborg Erhvervsskole 8,0 8,5 8,0

Køge Handelsskole 8,0 9,0 8,9

Frederikshavn Handelsskole 8,0 9,3 8,8

Pharmakon 8,0 9,3 9,1

EUC Sjælland 7,9 8,7 8,4

DEKRA AMU Center Nordsjælland ApS 7,9 9,0 8,6

HANSENBERG 7,9 9,0 8,7

Randers Social‐ og Sundhedsskole 7,9 8,4 7,7

AMU‐Vest 7,8 8,6 8,4

DEKRA AMU Center Hovedstaden A/S 7,8 9,0 8,5

Hotel‐ og Restaurantskolen 7,8 8,7 8,4

Niels Brock, Copenhagen Business College 7,8 8,5 8,1

DEKRA AMU Center Midtjylland ApS 7,8 9,0 8,7

College360 7,8 8,7 8,4

Tietgenskolen 7,8 8,4 8,2

Mercantec 7,7 8,4 8,1

Professionshøjskolen UCC 7,7 8,6 8,0

UCplus A/S 7,7 8,7 8,5

TEC, Technical Education Copenhagen 7,7 8,6 8,4

TECHCOLLEGE 7,7 8,4 7,9

DEKRA AMU Center Sydjylland A/S 7,7 8,9 8,6

CELF ‐ Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland‐Falster 7,7 8,8 8,3

Uddannelsescenter Ringkøbing ‐ Skjern 7,7 8,7 8,5

2018
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AMU‐Fyn 7,7 8,6 8,3

Herningsholm Erhvervsskole 7,7 8,7 8,4

Roskilde tekniske skole 7,7 8,4 8,3

EUC Nord 7,7 8,5 8,2

DEKRA AMU Center Sjælland A/S 7,7 9,0 8,6

Haderslev Handelsskole 7,7 8,7 8,5

Aalborg Handelsskole 7,7 8,3 7,9

Social & SundhedsSkolen, Herning 7,7 8,2 7,6

AMU‐SYD 7,7 8,5 8,3

EUC Syd 7,7 8,6 8,4

Syddansk Erhvervsskole Odense ‐ Vejle 7,7 8,2 7,9

AARHUS TECH 7,6 8,6 8,3

Tradium 7,6 8,5 8,3

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 7,6 8,4 8,0

DEKRA AMU Center Fyn ApS 7,6 8,9 8,4

DEKRA AMU Center Nordjylland A/S 7,6 8,8 8,5

Professionshøjskolen VIA University College 7,5 8,9 8,5

Zealand Business College 7,5 8,5 7,9

EUC Lillebælt 7,5 8,3 8,0

AMU Nordjylland 7,5 8,3 7,9

SOSU Nykøbing F. 7,5 7,8 7,1

Learnmark Horsens 7,4 8,4 8,0

EUC Nordvestsjælland 7,4 8,4 8,1

Kold College 7,4 8,2 7,7

Nordjyllands Landbrugsskole 7,4 8,1 8,0

Uddannelsescenter Holstebro 7,2 8,5 8,2

Campus Bornholm 7,2 8,5 8,3

Erhvervsskolen Nordsjælland 7,2 8,2 7,8

IBC International Business College 7,2 7,8 7,5

Dalum Landbrugsskole 7,1 8,2 8,2

Kjærgårds Landbrugsskole 7,1 8,1 8,1

AMU Juul 7,1 8,7 8,1

Skive College 7,0 8,0 7,2

EUC Nordvest 7,0 8,4 8,2

Total gennemsnit 7,7 8,6 8,3
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AMU‐udbyder

Kursus‐

udbytte

Lærerens 

præstation

Undervisningens 

form og indhold

SOSU Østjylland 8,8 9,0 8,7

Viden Djurs 8,8 9,0 8,8

Professionshøjskolen UC Syddanmark 8,8 8,9 8,4

Social‐ og Sundhedsskolen i Esbjerg 8,7 9,0 8,8

Handelsfagskolen 8,7 9,2 9,0

Social‐ og Sundhedsskolen Fyn 8,6 9,0 8,7

SOSU Nykøbing F. 8,5 8,7 8,1

SOSU Nord 8,4 8,9 8,3

Roskilde Handelsskole 8,4 9,3 9,1

SOSU C Social‐ og SundhedsuddannelsesCentret 8,4 8,6 8,4

Erhvervsskolerne Aars 8,4 8,6 8,4

Vejen Business College 8,4 8,9 8,8

Den jydske haandværkerskole 8,3 8,8 8,6

Social‐ og Sundhedsskolen, Fredericia‐Vejle‐Horsens 8,3 8,5 8,1

SOPU København & Nordsjælland 8,3 8,6 8,1

Social‐ og Sundhedsskolen Syd 8,3 8,5 8,3

AMU Hoverdal 8,3 8,9 8,9

Jordbrugets Uddannelsescenter Århus 8,3 9,2 8,9

Social‐ og Sundhedsskolen Skive‐Thisted‐Viborg 8,3 8,7 8,3

Pharmakon 8,2 9,5 9,3

Tietgenskolen 8,2 8,6 8,4

Rybners 8,2 9,0 8,7

Hotel‐ og Restaurantskolen 8,2 8,9 8,6

DEKRA AMU Center Nordsjælland ApS 8,2 9,3 9,0

Haderslev Handelsskole 8,2 9,0 8,6

Business College Syd Mommark HkS ‐ Sønderborg HS 8,2 8,9 8,6

Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA) 8,1 9,1 8,9

Københavns Universitet ‐ Skov & Landskab 8,1 8,8 8,5

Bygholm Landbrugsskole 8,1 8,9 8,7

DEKRA Sydjylland A/S 8,1 9,1 8,9

Professionshøjskolen VIA University College 8,1 9,1 8,8

Frederikshavn Handelsskole 8,1 9,4 8,5

Randers Social‐ og Sundhedsskole 8,1 8,2 7,8

Aarhus Business College 8,1 8,6 8,1

DEKRA Fyn ApS 8,0 9,1 8,7

Aalborg Handelsskole 8,0 8,6 8,3

AMU‐Vest 7,9 8,7 8,4

DEKRA Nordjylland A/S 7,9 9,0 8,8

Campus Vejle 7,9 8,6 8,4

Bornholms Sundheds‐ og Sygeplejeskole 7,9 8,9 8,4

Køge Handelsskole 7,9 8,7 8,8

Social & SundhedsSkolen, Herning 7,8 8,1 7,7

Dalum Landbrugsskole 7,8 8,7 8,7

Zealand Business College 7,8 8,6 8,1

AMU‐Fyn 7,8 8,7 8,4

IBC International Business College 7,8 8,2 8,0

TEC, Technical Education Copenhagen 7,8 8,7 8,4
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College360 7,8 8,7 8,6

UCplus A/S 7,8 8,9 8,6

DEKRA Midtjylland ApS 7,8 9,0 8,7

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 7,8 8,3 8,0

HANSENBERG 7,8 8,6 8,5

Mercantec 7,8 8,4 8,1

Skive College 7,8 8,6 8,3

AARHUS TECH 7,7 8,6 8,4

Roskilde tekniske skole 7,7 8,3 8,2

Niels Brock, Copenhagen Business College 7,7 8,6 8,2

EUC Nord 7,7 8,7 8,3

Syddansk Erhvervsskole Odense ‐ Vejle 7,7 8,3 7,9

U/Nord 7,7 8,4 8,1

Kold College 7,7 8,3 7,9

TECHCOLLEGE 7,6 8,6 8,3

AMU‐SYD 7,6 8,6 8,4

EUC Sjælland 7,6 8,3 8,1

EUC Syd 7,6 8,6 8,3

DEKRA A/S 7,6 8,9 8,4

Kjærgårds Landbrugsskole 7,6 8,5 8,1

Nordjyllands Landbrugsskole 7,6 8,4 8,3

Herningsholm Erhvervsskole 7,5 8,6 8,5

CELF ‐ Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland‐Falster 7,5 8,7 8,4

AMU Nordjylland 7,5 8,4 8,1

EUC Nordvestsjælland 7,5 8,5 8,3

Tradium 7,5 8,5 8,1

Learnmark Horsens 7,5 8,4 8,1

EUC Lillebælt 7,5 8,1 7,6

AMU Juul 7,4 8,7 8,3

DEKRA Sjælland A/S 7,4 8,9 8,5

EUC Nordvest 7,2 8,4 8,1

UCRS 7,2 8,5 8,2

Svendborg Erhvervsskole 7,1 8,4 8,1

Uddannelsescenter Holstebro 7,1 8,5 8,2

Campus Bornholm 7,0 8,6 8,4

Total gennemsnit 7,8 8,7 8,4
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præstation

Undervisningens 

form og indhold

HANSENBERG 9,1 9,1 8,7

Bornholms Sundheds‐ og Sygeplejeskole 9,0 9,4 9,2

Professionshøjskolen UC Syddanmark 8,9 9,2 8,4

SOSU Østjylland 8,8 9,0 8,6

Handelsfagskolen 8,8 8,7 8,2

Social‐ og Sundhedsskolen Fyn 8,8 9,0 8,6

Viden Djurs 8,7 8,9 8,7

SOSU C Social‐ og SundhedsuddannelsesCentret 8,6 8,9 8,3

Erhvervsskolerne Aars 8,5 8,7 8,4

AMU Hoverdal 8,4 8,9 8,9

Randers Social‐ og Sundhedsskole 8,4 9,0 8,4

SOSU Nykøbing F. 8,3 8,8 8,3

Social‐ og Sundhedsskolen Syd 8,3 8,6 8,4

Den jydske haandværkerskole 8,3 8,7 8,4

Business College Syd Mommark HkS ‐ Sønderborg HS 8,3 9,0 8,8

Jordbrugets Uddannelsescenter Århus 8,2 8,8 8,5

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 8,2 8,6 7,9

Trafikskolen ApS 8,2 8,1 8,0

Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA) 8,2 9,0 8,8

SOPU København & Nordsjælland 8,2 8,2 7,9

Roskilde Handelsskole 8,2 8,9 8,6

Social‐ og Sundhedsskolen i Esbjerg 8,2 8,9 8,8

College360 8,1 9,1 9,1

SOSU Nord 8,1 8,3 8,1

Københavns Universitet ‐ Skov & Landskab 8,1 8,5 8,5

TEC, Technical Education Copenhagen 8,1 9,0 8,7

Vejen Business College 8,1 8,8 8,6

Hotel‐ og Restaurantskolen 8,0 8,9 8,7

UCplus A/S 8,0 9,1 8,7

EUC Nord 8,0 8,6 8,4

DEKRA Nordjylland A/S 8,0 8,9 8,8

DEKRA Sydjylland A/S 8,0 8,9 8,6

UCRS 8,0 8,7 8,5

Mercantec 7,9 8,5 8,3

Svendborg Erhvervsskole 7,9 8,8 8,6

Haderslev Handelsskole 7,9 8,7 8,2

Campus Vejle 7,9 9,0 8,8

EUC Sjælland 7,9 8,1 7,9

Rybners 7,8 8,8 8,2

Kjærgårds Landbrugsskole 7,8 8,2 8,2

AMU‐Fyn 7,8 8,6 8,3

DEKRA Midtjylland ApS 7,8 9,0 8,7

Syddansk Erhvervsskole Odense ‐ Vejle 7,8 8,3 8,1

Social‐ og Sundhedsskolen, Fredericia‐Vejle‐Horsens 7,8 7,9 7,0

Professionshøjskolen VIA University College 7,7 8,3 7,7

AMU‐Vest 7,7 8,5 8,2

AMU Juul 7,7 8,8 8,6

1. kvartal 2020
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TECHCOLLEGE 7,7 8,3 8,0

Kold College 7,7 8,7 8,1

Roskilde tekniske skole 7,7 8,5 8,1

DEKRA A/S 7,7 9,0 8,5

Dalum Landbrugsskole 7,6 8,8 8,7

EUC Syd 7,6 8,4 8,2

AARHUS TECH 7,6 8,7 8,5

Pharmakon 7,6 9,1 8,9

U/Nord 7,6 8,7 8,3

CELF ‐ Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland‐Falster 7,6 8,9 8,6

DEKRA Fyn ApS 7,6 8,9 8,5

Aarhus Business College 7,6 7,9 7,5

AMU‐SYD 7,6 8,7 8,5

Køge Handelsskole 7,6 8,5 8,4

Aalborg Handelsskole 7,6 8,8 8,3

EUC Lillebælt 7,5 8,3 7,8

Learnmark Horsens 7,5 8,6 8,4

Tradium 7,5 8,4 8,2

AMU Nordjylland 7,4 8,6 8,3

Zealand Business College 7,4 8,4 8,0

DEKRA Sjælland A/S 7,4 9,0 8,5

Niels Brock, Copenhagen Business College 7,3 7,4 7,3

Skive College 7,2 8,4 7,8

EUC Nordvestsjælland 7,2 8,5 8,1

IBC International Business College 7,1 7,6 7,5

Tietgenskolen 7,1 8,1 7,8

EUC Nordvest 7,0 8,6 8,3

Nordjyllands Landbrugsskole 7,0 8,3 8,3

Scania Danmark A/S 6,9 8,5 8,5

Herningsholm Erhvervsskole 6,8 7,9 7,8

Uddannelsescenter Holstebro 6,8 8,3 8,1

Campus Bornholm 6,7 8,2 7,7

Total gennemsnit 7,7 8,6 8,3
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