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Referat af 
VEU-Rådsmødet nr. 62 

den 24. februar 2021 kl. 13.30 – 15.30 
Mødet blev afholdt via Skype 

 
Til stede: Kjeld Møller-Pedersen (formand), Nanna Højlund, Thomas Felland, Gitte Brückner, 
Charlotte Netterstrøm, Claus Eskesen, Susan Clausen, Pia Maul Andersen, Jannik Bay, Sigrid 
Lundetoft Clausen, Lone Folmer Berthelsen, Tina Voldby, Christina Laugesen, Christine Bernt 
Henriksen, Stig Holmelund Jarbøl, Morten Emborg, Hanne Pontoppidan, Henrik Saxtorph 
(sekretær).  
 
Til stede fra Børne- og Undervisningsministeriet: Signe Tychsen-Philip, Lisbeth Bang Thor-
sen, Anne Mette Vang-Rydall, Maja Munk Birch samt under punkt 4 kontorchef Mia Aistrup 
(STIL, Kontor for Data på Ungdomsuddannelser og VEU). 

 
1 Godkendelse af dagsorden 

Formanden bød velkommen til endnu et rådsmøde via Skype. Dagens møde forventes 
at blive relativt kort, og det er så fordelen ved Skype-møder, at korte møder lettere 
kan afholdes. 
Mødematerialet blev udsendt med mail til rådet onsdag den 17. februar samt med 
mail den 22. februar, hvad angår vejledningen om AMU's tilbud til tosprogede. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2 Godkendelse af referat for VEU-rådsmøde 16. december 2020 
Formanden henviste til det udsendte referat. 
Der var ingen bemærkninger. 
 
Referatet blev godkendt. 
  

3 Meddelelser fra formanden 
Formanden henviste til det udsendte materiale og bemærkede følgende: 
 Rådet fremsendte en invitation til ministeren den 10. februar 2021 om at mø-

des med rådet, som er besvaret positivt, men rettet til formanden alene og ik-
ke også til rådet, så sekretariat følger op på ministerens svar. 

 Den udsendte vejledning fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om AMU's 
tilbud til tosprogede blev kort gennemgået.  

 Endelig henvistes til referatet fra december-mødet, punkt 13 ”Eventuelt”, hvor 
det var spurgt til muligheden for en udskydelse af tidspunktet for nedlæggel-
sen af Materialeplatformen.  
STIL har oplyst, at det vil ikke være muligt med en generel udsættelse, men at 
man gerne tager en drøftelse med de udvalg, der har problemer. Rent praktisk 
kan udvalg, der ønsker denne drøftelse, meddele det snarest til rådets sekre-
tariat, der så samlet videregiver informationen til STIL.   
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4 Meddelelser fra Børne og- Undervisningsministeriet 

Formanden gav ordet til Børne- og Undervisningsministeriet. 
 
Signe Tychsen-Philip orienterede kort om,  

• at genåbningen efter nedlukningen pga. corona-situationen er sat i gang 
• aftale om ekstraordinært løft af ledige, hvor der nedsat en arbejdsgruppe med 

det formål at se, om der er brug for nye tiltag. Det fremgår af aftalen, at der 
skal indhentes viden fra relevante aktører og interessenter. Yderligere oriente-
ring herom vil ske på et senere tidspunkt. 

• Puljemidlerne afsat på Finansloven 2021 og 2022 vil der snarest blive informe-
ret mere om. 

 
FH ønskede en drøftelse på det kommende VEU-rådsmøde om de afsatte midler på 
finansloven til VEU-området og det grønne område. 
 
DA fandt, at det er positivt, at en arbejdsgruppe vedr. de ledige er nedsat og så frem 
til, at rådet bliver inddraget i processen, samt at genåbningen er i gang. Der skal være 
opmærksomhed på certifikatkurser i EUD, herunder åbning i alle regioner. Endvidere 
blev det bemærket, at AUB skal være omhyggelig med inddragelse af parter mv., når 
der træffes beslutninger om ændringer med stor betydning for brugerne – helt kon-
kret henvises der til en nylig sag vedr. administration af VEU-godtgørelse og befor-
dring. Man skal være opmærksom på, at mange emner er partsstyret. 

 
Lisbeth Bang Thorsen orienterede om et afholdt møde med DA’s og FH’s repræsen-
tanter i VEU-rådets FU om proces for håndtering af løbende AMU-udbudsansøgning-
er. Processen bliver som i 2020, hvilket vil sige, at der er åbent for ansøgninger, som 
behandles fra september måned, men perioden mellem efteruddannelsesudvalgenes 
og VEU-rådets indstillinger forlænges, så der bliver bedre tid til dialog, inden indstil-
lingerne forelægges Børne- og Undervisningsministeren.  
 
Mia Aistrup orienterede om Datavarehuset på baggrund af en henvendelse fra EVU – 
El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat, der omhandlede forældede og forkerte 
data i AMU-statistikken på uddannelsesstatistik.dk. 
 
Årsagen hertil er, at STIL valgte dels ikke at offentliggøre AMU-statistikken for 2. kvar-
tal, da kvaliteten ikke vær tilstrækkelig god, dels at den samtidig var præget af sy-
stemændringer i administration på uddannelsesinstitutionerne. Statistikken er offent-
liggjort ultimo februar 2021 på ministeriets hjemmeside. 
 
EVU vil få svar på sin henvendelse snarest, og VEU-rådets sekretariat vil modtage en 
kopi. Såfremt andre udvalg har spørgsmål til eller problemer med data, kan man hen-
vende sig direkte til STIL. 
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FH takkede for den tekniske gennemgang, men pointerede, at det især set i et politisk 
perspektiv er kritisabelt. Når data ikke er tilstede eller fejlbehæftet, så kan man ikke 
bruge den, og dermed er det vanskeligt aktivt at arbejde for en stigning i amu-
aktiviteten. Derfor bør rådet have en drøftelse om datavarehusets data, og om til-
gængeligheden er tilstrækkelig og af en sådan kvalitet, at den kan anvendes i en især 
politisk sammenhæng. Derudover udtrykte FH bekymring for, om datafejl på EVU’s 
område er en enestående problemstilling, eller om der generelt mangler FKB’er samt 
aktivitet i datavarehusets data. 
 
DA tilsluttede sig FH’s ønske om en drøftelse af datakvalitet med fokus på det politi-
ske element, fordi situationen er uheldig, da det giver anledning til usikkerhed i efter-
uddannelsesudvalgene, som har svært ved at agere og udføre deres opgaver. Ønske 
om en redegørelse for problemets omfang, og om det omfatter samtlige EUU. 
 
Mia Aistrup oplyste afslutningsvis, at der vil blive udarbejdet en redegørelse om bag-
grund og omfang af de manglende FKB’er i svaret til EVU, som også tilsendes rådet. 
 
Formanden konkluderede, at FU tager de nævnte emner op på næste møde. 
  

5 Ideer og ønsker til kommende temadrøftelser 
Formanden gennemgik FU’s forslag til årets temaer og emner, som anført på forklæ-
det til dette punkt. Den efterfølgende drøftelse viste også interesse for følgende em-
ner: 

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

• Fordelingen af udbud af uddannelser mellem land og by 
• Digital læring på baggrund af de indvundne erfaringer fra corona nedlukningen 

med deltagelse af eksterne oplægsholdere 
• Tema om 2. generationsreformer med fokus på VEU og institutionerne, fx med 

oplæg fra kommissionens formand Professor Nina Smith med en efterfølgende 
drøftelse 
 

FH foreslog, at temamøder med eksterne oplæg i fremtiden følges op på det efterføl-
gende møde til en afsluttende drøftelse for at sikre en tilstrækkelig refleksion, og at 
emnet får en fyldestgørende opfølgning/afslutning. 

 
DA påpegede, at det ganske rigtigt vil være en fordel, at mødet med Ministeren går 
forud for strategidrøftelsen, men at drøftelsen er så væsentlig, at rådet bør under alle 
omstændigheder afholde sin strategidrøftelse snarest. 
 

6 Forbrug og aktivitet for det almene og erhvervsrettede VEU i 2020 
Formanden henviste til den udsendte rapport og gav ministeriet ordet. 
 
Signe Tychsen-Philip oplyste, at det ikke er muligt at lave en forbrugsrapport for 2020 
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renset for covid-19 nedlukningsperioden, fordi tilskudsdata kun findes kvartalsvist. 
Det vil sige, at man kun kan se, i hvilket kvartal aktiviteten er afholdt, og ikke på hvil-
ken dag i kvartalet aktiviteten er afholdt. Derfor kan data ikke afgrænses ift. nedluk-
ningsperioden, som strækker sig på tværs af kvartalerne i 2020. Endvidere kan man 
ikke se af tilskudsdata, om der er tale om afholdt aktivitet eller aktivitet omfattet af 
den særlige covid-19-ordning, som muliggør, at AMU-udbyderne kan få udbetalt til-
skud for planlagt aktivitet i nedlukningsperioden, som ikke kan omlægges til nødun-
dervisning. 

 
Alle var enige om, at rapporten viser et betydeligt og alvorligt fald i aktiviteten, men 
at faldet kunne have været større situationen taget i betragtning. Tiden må så vise, 
om dette efterslæb bliver indhentet. Måske kunne man animere Jobcentrene til at 
gøre brug af uddannelse i højere grad? 

 
Formanden spurgte Morten Emborg, om institutionerne påtænker ekstraordinære 
foranstaltninger ved dette efterslæb, hvortil blev svaret, at forskellige løsninger bliver 
overvejet, men at der ikke på nuværende tidspunkt er iværksat foranstaltninger. 

 
7 Statistik for garantikurser 

Formanden henviste til den udsendte statistik, som rådet modtager årligt til oriente-
ring. 
Der var ingen bemærkninger. 
 

8 FKB 
Formanden henviste til det fremsendte notat til VEU-rådet om ansøgning fra Trans-
porterhvervets Uddannelser (TUR) om godkendelse af en fælles kompetencebeskri-
velse ”FKB 2873 Lager, terminal og logistik” i stedet for FKB 2290 Lager, terminal- og 
logistik. STUK’s samlede vurdering er, at den ansøgte FKB 2873 kan godkendes, og at 
FKB 2290 nedlægges. 

 
Rådet godkendte ansøgningen, som var gennemarbejdet og afstemt med relevante 
efteruddannelsesudvalg. 
 

9 Evt. 
Ingen bemærkninger. 
 
Formanden afsluttede mødet med tak for god ro og orden. 
 
Næste møde onsdag den 28. april 2021. 
 

 




