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Sekretariatet 

 
Møde den 24. februar 2021 

 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

 
 
    

Materiale:  Dagsorden med materiale til mødet den 24. februar 2021 

  

Bemærkninger: Ingen 
 
 

Behandling: Til drøftelse og godkendelse. 
 
 
 
 
 



Dagsorden til VEU-rådsmøde nr. 62 

onsdag den 24. februar 2021 kl. 13.30 – 15.30 

Mødet afholdes via SKYPE 

Side 

1 Dagsorden 

2 Godkendelse af referat for VEU-rådsmøde 16. december 2020 2 

3 Meddelelser fra formanden 10 

4 Meddelelser fra Børne og- Undervisningsministeriet 14 

5 Ideer og ønsker til kommende temadrøftelser 
Opdateret årshjul vedhæftet med mulige emner/temaer til de kommende møder 

15 

6 Forbrug og aktivitet for det almene og erhvervsrettede VEU i 2020 21 

7 Statistik for garantikurser, der behandles en gang årligt. 34 

8 FKB 41 

9 Evt. 44 



Møde den 24. februar 2021 

Punkt 2: Godkendelse af referat for VEU-rådsmøde 16. december 2020 

Materiale:  Referat tidligere udsendt til rådet 

Bemærkninger: Ingen 

Behandling: Til godkendelse. 

2



Møde den 24. februar 2021 

Punkt 3: Meddelelser fra formanden 

Materiale: 1. Invitation til Børne- og Undervisningsministeren
2. EVU’s brev til Børne- og Undervisningsministeriet

om ”Forældede og forkerte data i AMU-statistikken
på uddannelsesstatistik.dk”

Bemærkninger: Ingen. 

Behandling: Til drøftelse. 
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Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 
Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
(Sendt som e-mail)

Invitation til møde med Rådet for Voksen- og Efteruddannelse 
(VEU-rådet) 

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil 

VEU-rådet genfremsender hermed en invitation til at mødes med rådet en ½ 
time via Skype, hvis det ikke kan lade sig gøre at mødes fysisk. 

Rådet er som bekendt nedsat iht. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og 
har til opgave at rådgive ministeren på et overordnet niveau om arbejdsmar-
kedsuddannelserne for voksne. 

Oprindelig fremsendte vi en invitation den 21. juli 2020, men forstår at den 
foreslåede mødedag, onsdag, ikke var velegnet, men jeg er indstillet på at 
finde en anden mødedag, som passer i din kalender – helst i juni måned, hvor 
det forhåbentligt igen vil være muligt at mødes fysisk.  

Alternativt foreslår jeg i stedet et Skype-møde på et tidspunkt, der efter dit 
valg passer ind i din kalender. 

Formålet med mødet er dels at give dig mulighed for at hilse på rådet, der nu 
er ved at være midtvejs sin konstitutionsperiode, dels at høre dine ønsker til 
fokuspunkter for rådets arbejde i forbindelse med rådets kommende strategi-
arbejde.   

VEU-rådet finder det særligt vigtigt netop i disse corona-tider, at der i den 
politiske agenda er fokus på voksen- og efteruddannelserne. Det vil rådet og 
dets medlemmer meget gerne bidrage til at understøtte, og derfor imødeses 
dit positive svar på rådets invitation, så rådet bliver bekendt med dine ønsker 
til fokuspunkter. 

Venlig hilsen 

Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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EVU – El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat  
Højnæsvej 71 | 2610 Rødovre | tlf: 3672 6400 | mail: evu@evu.dk | www.evu.dk 

Til Kontoret for Voksen- og efteruddannelse 

v. Melissa Kousgaard

Kopi til VEU-Rådet 

10. februar 2020

PMM 

Forældede og forkerte data i AMU-statistikken på uddannelsesstatistik.dk 
Gennem puljen til opsøgende arbejde har EVU’s ejere i de sidste to år gennemført aktiviteter, der alle – 

direkte eller indirekte - har til formål at øge AMU-aktiviteten. I forbindelse med både bevillinger og 

afrapportering bliver vi bedt om at dokumentere og kvantificere resultaterne af vores arbejde. 

Det er desværre umuligt, da den tilgængelige statistik over amu-aktiviteten på uddannelsesstatistik.dk er så 

forældet og fejlbehæftet, at den reelt er ubrugelig. 

For at illustrere, har vi indsat en tabel med de nyest tilgængelige data på Efteruddannelsesudvalget for 

Tekniske Installationer og Energis (ETIE) område på uddannelsesstatistik.dk. Den viser hhv. prøve- og 

kursusaktiviteten på alle ETIE’s FKB’er i første kvartal 2020. Ved at sammenligne de to opgørelser, der 

burde være ens, da også kurser uden prøver indgår i statistikken over antal prøver, afslører differencen 

mellem disse data en forskel på over 1.000 deltagelser, og at der mangler deltagerdata i begge opgørelser, 

når man sammenligner. 

FKB Titel 
Antal 
prøver 

kursus-
deltagelse 

Difference 
Flere prøv 

Difference 
flere delt. 

%-vis 
difference 

2774 
Inst. og service af klima og 
ventilationsanlæg 15 19 -4 -27%

2851 
Elektrisk automation på aut.- maskiner 
og anlæg. 350 259 91 26% 

2852 Elevatorteknik 30 12 18 60% 

2854 
Intelligente bygningsinstallationer og 
CTS-anlæg 14 14 0 

2855 Sikrings- og alarmteknik 889 1.203 -314 -35%

2856 Tele- og datateknik 16 21 -5 -31%

2860 Blikkenslagerarbejde 26 -26 -100%

2861 
Vvs-installationer og vedvarende 
energiløsninger 265 230 35 13% 

2862 Gas- og oliefyrede installationer 126 126 100% 

2863 Bygningers el-installationer 213 332 -119 -56%

2864 Belysningsanlæg 69 69 0 

2865 Køleautomatik og varmepumper 335 335 100% 

Total 2322 2.185 605 -468
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Side 2 af 2 

EVU – El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat  
Højnæsvej 71 | 2610 Rødovre | tlf: 3672 6400 | mail: evu@evu.dk | www.evu.dk 

Som det fremgår, er der to hele FKB’er, der ikke er med i opgørelsen over 

kursusdeltagelse på trods af en opgjort samlet prøveaktivitet på mere end 450 i 

samme kvartal (markeret med rød skrifttype). I forbindelse med AMU-udbudsrunden i september 2020, 

gjorde vi både STUK og STIL opmærksom på denne fejl og fik at vide, at databasen ikke var blevet opdateret 

med en række nye FKB’er, men at det ville blive rettet i løbet af oktober 2020. De tilgængelige data er 

endnu ikke forbedret eller opdateret. 

Vi har ikke adgang til andre data om AMU-aktiviteten. Det betyder konkret, at det er meget svært at følge 

og vurdere resultatet af de indsatser og aktiviteter, vi gennemfører i de opsøgende projekter, hvilket for det 

første gør det svært at vurdere, hvad der virker, og hvilke initiativer vi skal videreføre, men også gør det 

sværere at afrapportere fyldestgørende.  

Vi skriver derfor nu, med kopi til VEU-Rådet, for at gøre opmærksom på, hvor galt det står til med den 

tilgængelige AMU-statistik og på, at det kan påvirke både indholdet af og opfølgningen på de projekter om 

opsøgende arbejde, som bliver gennemført. 

Alle er interesserede i, at AMU-aktiviteten stiger – og ikke mindst, at vi finder ud af, om det er tilfældet. 

Hvis det skal lykkes, må den tilgængelige statistik forbedres markant. 

Med venlig hilsen 

Efteruddannelsesudvalget for Tekniske Installationer og Energi 

på vegne af projektparterne bag tre projekter om opsøgende arbejde Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk 

El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne 
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Møde den 24. februar 2021 

Punkt 4: Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet 

Materiale:  Intet 

Bemærkninger: Ingen 

Behandling: Til drøftelse. 
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Møde den 24. februar 2021 

Punkt 5: Ideer og ønsker til kommende temadrøftelser 

Materiale: Årshjul med forslag til emner mv. 

Bemærkninger: FU konstaterer, at 2021 vil være præget af treparts-
drøftelsen for VEU-området. Følgende temaer er FU’s 
forslag til årshjulet for 2021: 

1. (Skype-)møde med Børne- og Undervisningsministe-
ren på et tidspunkt efter ministerens valg. Mødet vil
formentlig ikke kunne gennemføres på den ordinæ-
re mødedag, da ministeren ikke kan onsdage.  En
invitation er genfremsendt med tilkendegivelse af
fleksibel mødedato.

2. Tema om seksuel chikane i et uddannelsesperspek-
tiv med baggrund i allerede branchespecifikke ud-
arbejdede rapporter. Temadrøftelsen vil omfatte en
orientering samt en efterfølgende debat. Aprilmø-
det.

3. Strategidrøftelse, herunder bl.a. drøftelse om frem-
tidens VEU med input fra forskere/eksperter. Juni-
mødet.

4. Tema om forløbet og erfaringer fra Covid-19 ned-
lukningsperioden i første halvdel af 2020 med bag-
grund i rapport fra EVA. Junimødet.

5. Temadrøftelse om de muligheder tosprogede elever
med anden etnisk baggrund har for uddannelse, når
de falder uden for målgrupperne for FVU-start.

6. Temadrøftelse om sammenhængen med arbejds-
markedet og uddannelse for voksne på baggrund af
en orientering fra STAR ifm. deres evaluering.

7. Temadrøftelse om undersøgelsen af voksnes basale
færdigheder. Undersøgelsen er tidligst færdig efter-
sommerferien. November- eller decembermødet
2021

Behandling: Til drøftelse og godkendelse 
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VEUs årshjul for 2021 

Faste dagsordens-punkter for alle møder

• Godkendelse af dagsorden
• Godkendelse af referat fra sidste rådsmø-

de
• Meddelelser fra formanden
• Meddelelser fra ministeriet
• Evt.

Mødedag er onsdag. FU kl. 10 – 11.30, VEU-råd kl 13.30 – 15.30 
Møde dato Møde Temaer/opgaver Eventuelle 

bemærkninger 
Forankring 

3. februar FU 

24. februar VEU-
rådet 

Statistik for garantikurser, der behandles 
en gang årligt.  

STUK 
Kontor for Voksen- og Efteruddan-
nelser 

Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og 
almen VEU i 4. kvartal 2020 

DEPT 
Center for Økonomisk Politik og 
Styring 
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Møde dato Møde Temaer/opgaver Eventuelle 
bemærkninger 

Forankring 

14. april FU 

28. april VEU-
rådet 

Pulje til opsøgende arbejde STUK 
Kontor for Voksen- og Efteruddan-
nelser 

Tema om seksuel chikane i et uddannel-
sesperspektiv med baggrund i allerede 
branchespecifikke udarbejdede rapporter. 

BUVM’s indstillinger om tilskud til udvik-
ling af arbejdsmarkedsuddannelser mv.   
(UUL Temaer for UUL 2021) 

STUK 
Kontor for Voksen- og Efteruddan-
nelser 

Taksteftersyn DEPT 
Center for Økonomisk Politik og 
Styring 

VUC-Tilsyn DEPT 
Center for Gymnasiet, Erhvervs- og 
Voksenuddannelser 

10



Møde dato Møde Temaer/opgaver Eventuelle 
bemærkninger 

Forankring 

9. juni FU 

23. juni VEU-
rådet 

Skype-møde med Børne- og Under-
visningsministeren på et tidspunkt efter 
ministerens valg. Mødet vil formentlig ikke 
kunne gennemføres på den ordinære mø-
dedag, da ministeren ikke kan onsdage.  
En invitation er genfremsendt med tilken-
degivelse af fleksibel mødedato. 

Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og 
almen VEU i 1. kvartal 2021 

DEPT 
Center for Økonomisk Politik og 
Styring 

Strategidrøftelse, herunder bl.a. drøftelse 
om fremtidens VEU med input fra forske-
re/eksperter. 
Tema om forløbet og erfaringer fra Covid-
19 nedlukningsperioden i første halvdel af 
2020 med baggrund i rapport fra EVA. 
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Møde dato Møde Temaer/opgaver Eventuelle 
bemærkninger 

Forankring 

1. septem-
ber

FU 

15. sep-
tember

VEU-
rådet 

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

VEU-rådets møder for 2022 planlægges. VEU-rådets sekretariat 

Indhold i FFL for 2022 DEPT 
Center for Økonomisk Politik og 
Styring 

Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og 
almen VEU i 1. halvår 2021 

DEPT 
Center for Økonomisk Politik og 
Styring 

20. okto-
ber

FU 

3. novem-
ber

VEU-
rådet 

Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og 
almen VEU i 3. kvartal 2021 

DEPT 
Center for Økonomisk Politik og 
Styring 
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Møde dato Møde Temaer/opgaver Eventuelle 
bemærkninger 

Forankring 

Temadrøftelse om undersøgelsen af voks-
nes basale færdigheder. Undersøgelsen er 
tidligst færdig eftersommerferien 

1. decem-
ber

FU 

15. de-
cember

VEU-
rådet 

Udkast til årshjul for VEU-rådets arbejde 
2022 

VEU-rådets sekretariat 

BUVM’s foreløbige indstillinger om tilskud 
til udvikling af arbejdsmarkedsuddannel-
ser mv.  
(UUL Temaer for 2022) 

STUK 
Kontor for Voksen- og Efteruddan-
nelser 

Orientering om vedtagelsen af Finanslo-
ven 2022 

DEPT 
Center for Økonomisk Politik og 
Styring 

Status på AMU-tilsyn STUK 
Kontor for Voksen- og Efteruddan-
nelser 

Status på efteruddannelse.dk STIL 
Kontor for Uddannelsesportaler 
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Møde den 24. februar 2021 

Punkt 6: Forbrug og aktivitet for det almene og erhvervsrettede VEU i 2020 

Materiale: Forbrugsrapport og aktivitet på det almene og er-
hvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde for 
2020 

Bemærkninger: Notatet opgør aktiviteten og forbruget på almen og 
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse med forbe-
hold for, at alle udbydere af VEU blev lukket for fysisk 
tilstedeværelsesundervisning fra den 13. marts 2020 til 
den 18. maj 2020 og igen i december 2020 som følge af 
Covid-19. 

Behandling: Til drøftelse. 
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Børne- og Undervisningsministeriet 

Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og 

efteruddannelsesområde for 2020  

Januar 2021 

Resume 

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

teruddannelse for 2020.  

Forbehold for Covid-19 

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

blev lukket for fysisk tilstedeværelsesundervisning fra den 13. marts 2020 til den 

18. maj 2020 og igen i december 2020 som følge af Covid-19. Ved gennemlæs-

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

nedlukningernes betydning for aktiviteten i 2020.

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

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

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

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

som nødundervisning. Den ikke-afholdte aktivitet er en delmængde af rappor-

tens datagrundlag, da den bygger på tilskudsdata.  

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 

I 2020 er den ordinære aktivitet på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) målt i 

årselever faldet med 18 pct. i forhold til 2019. Forbruget på AMU er i 2020 fal-

det med 15 pct. i forhold til 2019.  

Aktiviteten på AMU er for 6 ugers jobrettet uddannelse faldet med 2 pct., mens 

den øvrige rekvirerede aktivitet er faldet med 26 pct. Den samlede AMU-aktivi-

tet for både beskæftigede og ledige er faldet med 17 pct. i forhold til i 2019. 

Forbrug af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og logi) udgør i 2020 530,6 

mio. kr., hvilket svarer til et fald på 31 pct. ift. 2019.  

Almen voksenuddannelse 

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

med 16 pct. i 2020 sammenlignet med 2019. Ser vi bort fra rekvireret aktivitet, er 

FVU-aktiviteten faldet med 13 pct. Det samlede aktivitetsfald på FVU skyldes 

især et større fald på FVU-start og FVU-matematik. Her er aktiviteten (ekskl. re-

kvireret aktivitet) faldet med hhv. 25 pct. og 21 pct. i 2020 sammenlignet med 

2019. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) udgør i alt ca. 98 pct. af den 

budgetterede aktivitet på FL20. 
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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 2020 4.107 årselever. Samlet set er der bud-

getteret med en aktivitet inden for FKB på 5.435 årselever i 2020, hvormed aktivi-

teten i 2020 udgør 76 pct. af det budgetterede på FL20. Dette svarer til et aktivi-

tetsfald på 18 pct. ift. 2019. 

Tabel 1: Aktivitet i 2020 - inden for de fælles kompetencebeskrivelser 
(FKB), ÅE 

Kolonne1 

Aktivitet 
2020 

Budgetteret 
aktivitet FL 
2020 

Andel af bud-
getteret aktivi-
tet på FL 2020 

Aktivitetsæn-
dring ift. 2019, 
i pct. 

AB Metalindustriens 
Uddannelsesudvalg 165 247 67% -26%

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

420 607 69% -27%

AE Service Erhverve-
nes Efteruddannelses-
udvalg 

142 150 94% 5% 

AF Bygge-/Anlægs-
området og -Industri 

356 587 61% -25%

AG Tekniske Installa-
tioner og Energi 

73 104 70% -20%

AH Træets Efterud-
dannelser 

1 1 87% -59%

AI Mejeri- og Jordbru-
gets Efteruddannelses-
udvalg 

208 254 82% -9%

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

63 59 107% 0% 

AK Transporterhver-
vets Uddannelser 1.826 2.111 86% -11%

I 2020 blev der foretaget 30.548 screeninger på FVU, hvilket er et fald på 31 pct. 
i forhold til 2019. 

Aktiviteten på avu (ekskl. rekvireret aktivitet) er faldet med 27 pct., mens aktivi-
teten på OBU er faldet med 13 pct. sammenlignet med 2019.  Virksomhedsrettet 
OBU udgør ca. 9 pct. af den samlede aktivitet på ordblindeområdet i 2020. For 
avu gælder det, at aktiviteten for kursister under 25 år indgår i opgørelsen for 1. 
halvår 2019, mens aktiviteten ikke indgår for 2. halvår 2019 og frem. OBU- og 
avu-aktiviteten i 2020 udgør hhv. 116 pct. og 149 pct. af den budgetterede aktivi-
tet på FL20. Der har således været en større aktivitet end budgetteret på finans-
loven – trods fald på hhv. 13 pct. og 27 pct. i 2020 i forhold til 2019.  
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AL Pædagogiske Om-
råde og Social og 
Sundhedsområdet 

400 684 58% -34%

AP Tværgående kurser 
& flygtninge-/indvan-
drerkurser 

29 49 59% -29%

AQ IF & MI - Svejs-
ning og fyringsteknik 133 152 88% -7%

AT Individuel kompe-
tencevurdering 

12 14 88% 12% 

AA Industriens Fælles-
udvalg 

280 416 67% -19%

I alt 4.107 5.435 76% -18%

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.  

Den samlede aktivitet på AMU for både beskæftigede og ledige (dvs. inkl. rekvire-
ret aktivitet) udgør 5.820 årselever i 2020, hvilket svarer til et fald på 17 pct. sam-
menlignet med 2019, jf. tabel 2.  

Ud over den ordinære aktivitet, der udgør 4.104 årselever i 2020, består den sam-

lede aktivitet på AMU af 899 årselever på 6 ugers selvvalgt uddannelse, 145 årsele-

ver for personer med videregående uddannelse samt 668 årselever vedrørende øv-

rig rekvireret uddannelse.  

Tabel 2: Rekvireret AMU-aktivitet i 2020, ÅE 
Kolonne1 

6 ugers 
selv-
valgt 

uddan-
nelse 

Aktivi-
tetsæn-
dring i 
pct. ift. 

2019 

Perso-
ner med 
en vide-

regå-
ende 

uddan-
nelse 

Aktivi-
tetsæn-
dring i 
pct. ift. 

2019  

Øvrigt 
rekvi-
reret 

aktivi-
tet 

Aktivi-
tetsæn-
dring i 
pct. ift. 

2019  

Aktivi-
tet i alt, 
inkl. ta-

bel 1 

Aktivi-
tetsæn-
dring i 
pct. ift. 

2019 

AB Metalin-
dustriens Ud-
dannelsesud-
valg 

6 60% 3 -38% 4 -57% 178 -26%

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

156 -28% 53 -28% 58 -42% 687 -29%

AE Service 
Erhvervenes 
Efteruddan-
nelsesudvalg 

24 -14% 3 -41% 60 57% 229 11% 
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AF Bygge-
/Anlægsom-
rådet og -In-
dustri 

20 -32% 7 -33% 50 -31% 433 -26%

AG Tekniske 
Installationer 
og Energi 

6 52% 3 -36% 6 -46% 88 -21%

AH Træets 
Efteruddan-
nelser 

0 25% 0 0% 0 -92% 1 -56%

AI Mejeri- og 
Jordbrugets 
Efteruddan-
nelsesudvalg 

27 -14% 8 30% 14 -44% 257 -12%

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

9 31% 2 -1% 29 -13% 104 -2%

AK Trans-
porterhver-
vets Uddan-
nelser 

557 9% 25 -40% 353 -19% 2.760 -9%

AL Pædago-
giske Område 
og Social og 
Sundhedsom-
rådet 

21 74% 27 -39% 32 -34% 480 -33%

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

2 -70% 1 177% 11 -68% 43 -47%

AQ IF & MI 
- Svejsning
og fyringstek-
nik

45 9% 1 -28% 17 -57% 196 -13%

AT Indivi-
duel kompe-
tencevurde-
ring 

0 -93% 0 27% 1 -49% 14 -5%

AA Industri-
ens Fællesud-
valg 

27 33% 11 -17% 33 -36% 351 -18%

I alt 899 -2% 145 -30% 668 -26% 5.820 -17% 

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

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

beskrivelse i perioden fra 2008-2019. Figuren dækker ikke 2020, da den er baseret 

på statistik fra Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus, hvor alle data fra 

2020 på nuværende tidspunkt ikke er tilgængelige.  

Anm: Figuren er baseret på data fra datavarehuset. 

Forbrug af undervisningstaxameter på erhvervsrettet VEU 

Inden for FKB er forbruget faldet med 15 pct. sammenlignet med forbruget i 

2019, og forbrugsprocenten er på 81 pct. af det budgetterede på FL20, jf. tabel 3. 

Foruden forbruget i tabel 3 er der i 2020 udbetalt et særtilskud til AMU-udbydere 

ramt af covid-19 på i alt 195 mio. kr. 

Tabel 3: Forbrug af undervisningstaxameter i mio. kr. - inden for de fæl-
les kompetencebeskrivelser (FKB) i 2020, ÅE 

Kolonne1 

Forbrug 
Budgetteret 
forbrug FL 

2020 

Andel af bud-
getteret for-
brug på FL 

20 

Forbrugs-
ændring ift. 

2019 

AB Metalindustriens 
Uddannelsesudvalg 13,4 24,2 55% -26%

AD Handel, Admini-
stration, Kommunika-
tion og Ledelse 20,7 59,5 35% -27%

AE Service Erhverve-
nes Efteruddannelses-
udvalg 8,3 14,7 56% 5% 

AF Bygge-/Anlægs-
området og -Industri 31,8 57,6 55% -27%

 -
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 14.000
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Figur 1: Aktivitet fra 2008 - 2019 inden for de 
fælles kompetencebeskrivelser FKB, ÅE

Årselever
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AG Tekniske Installa-
tioner og Energi 

                           
6,4  10,2 63% -15% 

AH Træets Efterud-
dannelser 

                           
0,1  0,1 58% -58% 

AI Mejeri- og Jord-
brugets Efteruddan-
nelsesudvalg 

                         
16,0  24,9 64% -10% 

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

                           
3,9  5,8 67% -1% 

AK Transporterhver-
vets Uddannelser 

                       
253,6  207,1 122% -10% 

AL Pædagogiske Om-
råde og Social og 
Sundhedsområdet 

                         
33,0  67,1 49% -34% 

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

                           
2,1  4,8 43% -30% 

AQ IF & MI - Svejs-
ning og fyringsteknik 

                         
20,2  14,9 136% -4% 

AT Individuel kompe-
tencevurdering 

                           
1,0  1,4 76% 12% 

AA Industriens Fæl-
lesudvalg 

                         
21,5  40,8 53% -18% 

I alt 
                       

432,1  533,2 81% -15% 

Anm.: Forbrugsændringen er beregnet som forholdet mellem forbrug i 2020 og forbrug i 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 efteruddannelsesudvalg frem for EVE-

grupper. Der ses udelukkende på forbrug finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet.  
 
Forbrug af VEU-godtgørelse 
Forbruget af VEU-godtgørelse, befordringstilskud samt kost & logi er faldet med 
31 pct. i forhold til 2019, jf. tabel 4. Forbruget af godtgørelse alene er faldet med 32 
pct. i 2020 sammenlignet med samme periode sidste år, mens forbruget af beford-
ringstilskud er faldet med 31 pct. Forbruget af kost og logi er steget med 1 pct.  
 
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 2020 Forbrugsændring ift. 2019 

Godtgørelse 471,4 -32% 

Befordring 27,3 -31% 

Kost og logi 31,9 1% 

I alt 530,6 -31% 

Kilde: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 
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Anm. Forbruget af VEU-godtgørelse er opgjort eksklusiv hensættelser, for at kunne sammenligne med 
forbruget og den beregnede trækprocent i årene før AUB overtog udbetalingen af VEU-godtgørelse. AUB 
anvender i deres regnskabsaflæggelse normalt hensættelser, og det vil derfor på sigt være hensigtsmæssigt at 
anvende den samme fremgangsmåde. 

Trækprocenten for VEU-godtgørelsen i 2020 er opgjort til 65 pct., hvilket er et 
fald på 13 procentpoint ift. trækprocenten i 2019 jf., figur 2. Faldet skyldes bl.a., at 
der i beregningen indgår aktivitet fra ikke-afholdte kurser, som har udløst statstil-
skud pga. covid-19-nedlukningerne, men ikke VEU-godtgørelse.  

Kilde: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og BUVM 

Kilde: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 
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Figur 2. VEU-trækprocent
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Figur 3. Årligt forbrug af  VEU-godtgørelse, mio. 
kr., 2020 priser

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

 
Aktivitet på FVU  
I tabel 5-8 ses aktiviteten på FVU i hele 2020 sammenlignet med aktiviteten i 2019. 

 

For FVU ligger aktiviteten inklusiv rekvireret aktivitet i 2020 på 3.294 årselever. Det 

svarer til et fald på 16 pct. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes særligt 

et fald i aktiviteten på FVU-start og FVU-matematik. Her er aktiviteten (inkl. rekvi-

reret aktivitet) faldet med 26 pct. i begge fag i 2020 sammenlignet med 2019. 

 

I 2020 udgør aktiviteten på FVU-engelsk 52 årselever, mens den på FVU-digital 

udgør 124 årselever. Sammenlignet med samme periode sidste år kan der konstate-

res en markant stigning i antallet af årselever på både FVU-engelsk og FVU-digital. 

 

I 2020 er årseleverne derudover fordelt med 2.740 årselever på FVU dansk (hvoraf 

365 er årselever på FVU-Start) og 377 årselever på FVU-matematik.  

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

  2019 2020 
Aktivitetsændring 

ift. sidste år  

FVU-dansk* 3.352 2.740 -612 (-18%) 

- heraf FVU-Start 494 365 -129 (-26%) 

FVU-matematik 511 377 -133(-26%) 

FVU-engelsk 16 52 36 (220%) 

FVU-digital 51 124 74 (146%) 

I alt FVU 3.930 3.294 -636 (-16%) 

*Pr. 1. august 2020 har FVU-læsning trin 1-4 skiftet navn til FVU-dansk trin 1-4. 

 
I 2020 står driftsoverenskomstparterne for ca. 72 pct. af den samlede aktivitet på 

FVU inkl. rekvireret aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne står sprogcentre 

samt folkeoplysnings- og daghøjskoler for størstedelen af aktiviteten, jf. tabel 6. Både 

på VUC’erne og på institutioner med driftsoverenskomster er antallet af årselever 

på FVU faldet sammenlignet med samme periode sidste år. På institutioner med 

driftsoverenskomst er antallet af årselever faldet med 15 pct. På VUC’er er antallet 

af årselever faldet med 19 pct.  
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Tabel 6: Driftsoverenskomstparter inkl. rekvireret aktivitet, i årselever -
FVU 

2019 2020 
Ændring 

ift. sidste år 

VUC 1.146 926 -220 (-19%)

Driftsoverenskomstparter 2.783 2.368 -415 (-15%)

- heraf sprogcentre 1.412 1.122 -289 (-20%)

- heraf folkeoplysning og daghøjskoler 1.062 1.029 -33 (-3%)

- heraf erhvervsskoler mv. 270 187 -83 (-31%)

- heraf specialskoler for voksne 40 30 -10 (-25%)

I alt 3.930 3.294 -636 (-16%)

Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgør 3.152 årselever i 2020. I forhold 

til sidste år svarer det til et fald på 13 pct., jf. tabel 7. Faldet i aktivitet skyldes også 

her et fald på særligt FVU-start og FVU-matematik, som sammenlignet med samme 

periode sidste år er faldet med hhv. 25 pct. og 21 pct. Aktiviteten på FVU (ekskl. 

rekvireret aktivitet) i 2020 udgør ca. 98 pct. af den budgetterede aktivitet på FL20. 

Tabel 7: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever - FVU 

2019 2020 
Aktivitetsændring 

ift. sidste år 

FVU-dansk* 3.147 2.648 -499 (-16%)

- heraf FVU-Start 481 362 -119 (-25%)

FVU-matematik 417 328 -88 (-21%)

FVU-engelsk 16 52 36 (220%) 

FVU-digital 51 123 72 (144%) 

I alt FVU 3.631 3.152 -479 (-13%)

*Pr. 1. august 2020 har FVU-læsning trin 1-4 skiftet navn til FVU-dansk trin 1-4.

72 pct. af den samlede FVU-aktivitet (ekskl. rekvireret aktivitet) er i 2020 afviklet af 

institutioner med driftsoverenskomst. Sprogcentre samt folkeoplysningsforbund og 

daghøjskoler står for størstedelen af driftsoverenskomstparternes aktivitet. På insti-

tutioner med driftsoverenskomster er aktiviteten faldet med 12 pct. i forhold til 

2019. På VUC’erne er aktiviteten faldet med 15 pct.  
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Tabel 8: Driftsoverenskomstparter, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever - 
FVU 

2019 2020 
Ændring ift. sid-

ste år  

VUC 1.027 871 -156 (-15%)

Driftsoverenskomstparter 2.604 2.281 -323 (-12%)

- heraf sprogcentre 1.388 1.105 -282 (-20%)

- heraf folkeoplysning og daghøjskoler 925 965 40 (4%) 

- heraf erhvervsskoler mv. 259 185 -74 (-28%)

- heraf specialskoler for voksne 32 24 -8 (-24%)

I alt 3.631 3.152 -479 (-13%)

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

riet i årene 2017-2020. I 2020 gennemførte institutionerne i alt 30.548 screeninger 

i forbindelse med FVU, hvilket svarer til et fald på 31 pct. i forhold til 2019.   

Tabel 9: Antal FVU-screeninger 

2017 2018 2019 2020 
Ændring fra 2019 

til 2020 

I alt 52.340 49.128 44.407 30.548 -13.859 (-31%)

Heraf individuelle 
screeninger 

- - 32.727 24.108 -8.619 (-26%)

Heraf fælles- 
screeninger 

- - 11.680 6.440 -5.240 (-45%)

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 sidste år er der sket et fald i antallet af individuelle og fælles-

screeninger i 2020. 

Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne  
I tabel 10-11 ses aktiviteten opgjort i antal årselever på ordblindeområdet i 2020 

sammenlignet med 2019.  

Den samlede aktivitet ligger i 2020 på 414 årselever. Sammenlignet med 2019 svarer 

det til et fald i aktiviteten på 13 pct., jf. tabel 10. Virksomhedsrettet OBU udgør 37 
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årselever, svarende til ca. 9 pct. af den samlede aktivitet på ordblindeområdet. Ak-

tiviteten på OBU i alt i 2020 udgør ca. 116 pct. af den budgetterede aktivitet på 

FL20.  

Tabel 10: Aktivitet i årselever - Ordblindeundervisning for voksne 

2019 2020 
Aktivitetsændring ift. 

sidste år 

OBU i alt 477 414 -62 (-13%)

- heraf virksomhedsrettet OBU 59 37 -21 (-36%)

På ordblindeområdet står driftsoverenskomstparterne for 47 pct. af den samlede 

aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne står folkeoplysningsforbundene og 

daghøjskolerne for størstedelen af aktiviteten. Både for VUC’erne og driftsoverens-

komstparter kan der konstateres et fald i aktiviteten sammenlignet med samme pe-

riode sidste år. På institutioner med driftsoverenskomst er aktiviteten faldet med 12 

pct., mens den er faldet med 14 pct. på VUC’erne, jf. tabel 11. 

Tabel 11: Driftsoverenskomstparter på Ordblindeundervisning for voksne, 
i årselever 

2019 2020 
Ændring ift. 

sidste år 

VUC 256 220 -36 (-14%)

Driftsoverenskomstparter 220 194 -26 (-12%)

- heraf sprogcentre 23 24 1 (8%) 

- heraf folkeoplysning og daghøjskoler 169 147 -22 (-13%)

- heraf erhvervsskoler mv. 17 16 -1 (-1%)

- heraf specialskoler for voksne  12 6 -5 (-45%)

I alt 477 414 -63 (-13%)

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

tivitet i 2020 5.697 årselever, jf. tabel 12. Det svarer til et fald i aktiviteten på 27 pct. 

sammenlignet med 2019. Aktiviteten på avu-området (ekskl. rekvireret aktivitet) i 

2020 udgør ca. 149 pct. af den budgetterede aktivitet på FL20.  
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Tabel 12: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever - Almen voksen-
uddannelse (avu) 

  2019 2020 Aktivitetsændring ift. sidste år  

I alt 7.820 5.697 -2.122 (-27%) 

 
Aktiviteten på avu inkl. rekvireret aktivitet udgør i 2020 5.756 årselever, jf. tabel 13. 

Det svarer til et fald i aktiviteten på 27 pct. sammenlignet med 2019. 

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

  2019 2020 Aktivitetsændring ift. sidste år 

I alt 7.936 5.756 -2.180 (-27%) 

 
Aktiviteten på kernefag udgør i alt 98,0 pct. af den samlede aktivitet på avu, mens 

aktiviteten på tilbudsfag udgør 2,0 pct., jf. tabel 14.  

 
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 

2019 7.750 185 97,7% 2,3% 

2020 5.581 115 98,0% 2,0% 
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Møde 24. februar 2021 

Punkt 7: Statistik for garantikurser 

Materiale:  Oversigt over garantikurser i AMU 

Bemærkninger: Garantikurser er arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der 
gives en garanti for, at uddannelsen afholdes på det 
annoncerede tidspunkt og på det anførte sted, hvis der 
blot er én tilmeldt. 

Oplysningerne stammer fra efteruddannelse.dk, som 
alene er en tilmeldingsportal. 

Ministeriet præsenterede senest antallet af garantikur-
ser til VEU-rådets møde i februar 2020.  

Behandling: Til drøftelse. 
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Oversigt over garantikurser i AMU 

Garantikurser er arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der gives en garanti 
for, at uddannelsen afholdes på det annoncerede tidspunkt og på det an-
førte sted, hvis der blot er én tilmeldt. I sjældne tilfælde kan der være pæ-
dagogiske og didaktiske forhold, som taler for et andet minimumsantal. I 
disse særlige tilfælde kan der fastsættes et minimumdeltagerantal på op til 
fem deltagere, hvilket dog forudsætter, at der er indgået aftale med det 
relevante efteruddannelsesudvalg herom. Det er fx. arbejdsmarkedsud-
dannelser som ”Teambuilding for selvstyrende grupper”, hvor det ikke 
vil give mening, at kun én person deltager, da deltagerne skal samarbejde 
for at nå uddannelsens mål. 

Ministeriet præsenterede senest antallet af garantikurser til VEU-rådets 
møde i februar 2020. I løbet af 2020 er oplysninger om annoncerede kur-
ser/garantikurser blevet indarbejdet i UVM´s datavarehus. 

Oplysningerne fra datavarehuset (uddannelsesstatistik.dk) stammer fra 
efteruddannelse.dk, som alene er en tilmeldingsportal. Skolerne annonce-
rer her alle kurser, som de planlægger at afholde, og de angiver hvor 
mange kursister, der skal være tilmeldt før kurset afholdes. Hvis et kur-
sus ikke afholdes, skal skolen foretage en markering af, at kurset er aflyst. 
Skolerne kan dog også vælge blot at slette registreringen, hvilket muligvis 
er praksis hos nogle skoler. 

Der skal i notatet generelt tages forbehold for, at nogle kurser, som ikke 
blev gennemført på grund af nedlukningen i foråret 2020 her tæller som 
gennemførte. Det skyldes en beslutning om, at kurser, hvor deltagerne 
havde betalt deltagerbetaling, kunne udløse tilskud, og der kan her ikke 
skelnes mellem disse og kurser, der reelt blev gennemført. 
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Ny opgørelse   
I en ny opgørelse fra januar 2021 fra uddannelsesstatistik.dk indgår tal fra 
2016, 2017, 2018, 2019 og 2020. Data for 2020 er i gang med at blive en-
deligt valideret og endnu ikke er offentliggjort i uddannelsesstatistik, der 
forventes dog ikke umiddelbart ændringer i tallene.  

Det fremgår af tabel 1, at andelen af annoncerede garantikurser har været 
stigende, så det i 2020 udgør 30,7% af de annoncerede kurser.   

Tabel 1. Overblik over annoncerede garantikurser 
2016 2017 2018 2019 2020 

Garantikurser 15.280 18.644 16.546 16.038 20.595 
Arbejdsmarkedsuddannelser i alt 78.188 73.416 71.920 65.296 67.068 
Garantikursers procentvise andel 19,5% 25,4% 23% 24,6% 30,7% 
Kilde: Uddannelsesstatisk.dk på baggrund af data fra EfterUddannelse.dk 
Note: 'Arbejdsmarkedsuddannelser i alt' omfatter både garantikurser og almindelige arbejdsmarkedsuddannelser. 
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da 
disse kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være lavere. 

Det fremgår af tabel 2, at andelen af gennemførte garantikurser har været 
stigende, så det i 2020 er 33,4 pct. af de gennemførte kurser, der er ga-
rantikurser.  

Tabel 2. Overblik over gennemførte garantikurser 

2016 2017 2018 2019 2020 
Garantikurser 9.847 11.399 10.636 12.354 13.346 
Arbejdsmarkedsuddannelser i alt 46.079 45.679 45.666 44.286 40.008 
Garantikursers procentvise andel 21,4% 25% 23,3% 27,9% 33,4% 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk på baggrund af data fra EfterUddannelse.dk 
Note: 'Arbejdsmarkedsuddannelser i alt' omfatter både garantikurser og almindelige arbejdsmarkedsuddannelser. 
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da 
disse kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være lavere. 
Med gennemførte kurser forstås alle kurser, hvor udbyderen ikke i efteruddannelse.dk har markeret kurset som aflyst, eller 
hvor der har været 0 tilmeldte. 

I den følgende tabel 3 er ovenstående oplysninger for 2020 opdelt på ef-
teruddannelsesudvalg. Det fremgår, at der er stor variation i anvendelsen 
af garantikurser, når man sammenligner forskellige jobområder. 
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Tabel 3. Garantikurser i 2020 fordelt på efteruddannelsesudvalg 

Efteruddannelsesudvalg 

Annoncerede garantikurser Gennemførte garantikurser 

Antal 
Andel af alle an-
noncerede kurser Antal 

Andel af alle gen-
nemførte kurser 

Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 659 14,8% 534 18,1% 
Fælleskatalog 21 33,3% 14 34,1% 
Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 6565 35,9% 3504 37,6% 
IF & MI - Svejsning og fyringsteknik 1846 34,6% 938 38% 
Individuel kompetencevurdering 756 42,9% 438 42% 
Industriens Fællesudvalg 556 13% 271 11,1% 
Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbran-
chen 194 11,4% 96 11% 
Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg 67 3,2% 63 3,9% 
Metalindustriens Uddannelsesudvalg 206 6,8% 111 6,3% 
Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet 213 6,8% 138 8,4% 
Service Erhvervenes Efteruddannelsesudvalg 277 14,5% 208 20,7% 
Tekniske Installationer og Energi 247 15,7% 174 20,1% 
Transporterhvervets Uddannelses Råd 8911 46,3% 6834 49% 
Træets Efteruddannelser 77 36,2% 23 34,3% 
 I alt  20.595 30,7% 13.346 33,4% 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk på baggrund af træk fra EfterUddannelse.dk. Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddan-
nelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da disse kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsud-
dannelser, hvorved tallet ville være lavere. Sorteringen på efteruddannelsesudvalg er henført i forhold til det efteruddannelsesud-
valg, der har udviklingsansvaret for den pågældende arbejdsmarkedsuddannelse. Med gennemførte kurser forstås alle kurser, 
hvor udbyderen ikke i efteruddannelse.dk har markeret kurset som aflyst, eller hvor der har været 0 tilmeldte. 

 
Den følgende tabel 4 viser udviklingen i aflyste uddannelser. Aflyste ud-
dannelser omfatter uddannelser, som er markeret som aflyst. Dette gæl-
der både uddannelser med og uden tilmeldte deltagere, da det på efterud-
dannelse.dk er muligt at flytte tilmeldte deltagere til nye hold i tilfælde af 
en aflysning.  
 
Andelen af kurser, der er blevet aflyst, er steget både for garantikurser og 
andre arbejdsmarkedsuddannelser. Hovedforklaringen på stigningen må 
forventes at skyldes nedlukningen i forbindelse med COVID-19.  
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Tabel 4. Overblik over udviklingen i aflyste uddannelser 
2016 2017 2018 2019 2020 

Garantikurser 3% 2,1% 1,3% 1,7% 7,8% 
Andre arbejdsmarkedsuddannelser 21,8% 19,6% 18,4% 21,%% 25,3% 
Arbejdsmarkedsuddannelser i alt 18,1% 15,1% 14,5% 16,7% 19,9% 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk på baggrund af data fra EfterUddannelse.dk 
Note: 'Arbejdsmarkedsuddannelser i alt' omfatter både garantikurser og almindelige arbejdsmarkedsuddannelser. 
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da disse 
kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være lavere. 
Med aflyste kurser forstås alle kurser, hvor udbyderen i efteruddannelse.dk har markeret kurset som aflyst, uafhængigt af delta-
gerantal. 

I bilag A nedenfor er vedlagt oversigtstabeller, der viser henholdsvis gen-
nemførte kurser, aflyste kurser og kurser uden tilmeldte for hvert af 
årene 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020. 

Bilag A 
Tabel 1. Gennemførte og aflyste kurser med mere end 0 tilmeldte i 2016 

2016 Antal Andel 

Garantikurser Gennemførte 9.847 64,4% 

Ingen tilmeldte 4.981 32,6% 

Aflyste 452 3% 

Total 15.280 100% 

AMU-kurser der ikke er garantikurser 

Gennemførte 36.232 57,6% 

Ingen tilmeldte 12.960 20,6% 

Aflyste 13.716 21,8% 

Total 62.908 100,00% 

Alle AMU-kurser 

Gennemførte 46.079 58,9% 

Ingen tilmeldte 17.941 22,9% 

Aflyste 14.168 18,1% 

Total 78.188 100,00% 

Kilde: Uddannesesstatistik.dk på baggrund af træk fra EfterUddannelse.dk.  
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. 
kviknummer, da disse kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være 
lavere.  
Med gennemførte kurser forstås alle kurser, hvor udbyderen ikke i efteruddannelse.dk har markeret kurset 
som aflyst, eller hvor der har været 0 tilmeldte. Aflyste kurser er tilsvarende opgjort sådan, at kurset skal 
være markeret som aflyst, uafhængigt af deltagerantal. 
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Tabel 2. Gennemførte og aflyste kurser med mere end 0 tilmeldte i 2017 

2017 Antal Andel 

Garantikurser Gennemførte 11.399 61,1% 

Ingen tilmeldte 6855 36,8% 

Aflyste 390 2,1% 

Total 18.644 100% 

AMU-kurser der ikke er garantikurser 

Gennemførte 34.280 62,6% 

Ingen tilmeldte 9.765 17,8% 

Aflyste 10.727 19,6% 

Total 54.772 100,00% 

Alle AMU-kurser 

Gennemførte 45.679 62,2% 

Ingen tilmeldte 16.620 22,67% 

Aflyste 11.117 15,1% 

Total 73.416 100,00% 

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk på baggrund af træk fra EfterUddannelse.dk.  
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. 
kviknummer, da disse kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være 
lavere.  
Med gennemførte kurser forstås alle kurser, hvor udbyderen ikke i efteruddannelse.dk har markeret kurset 
som aflyst, eller hvor der har været 0 tilmeldte. Aflyste kurser er tilsvarende opgjort sådan, at kurset skal 
være markeret som aflyst, uafhængigt af deltagerantal. 

Tabel 3. Gennemførte og aflyste kurser med mere end 0 tilmeldte i 2018 

2018 Antal Andel 

Garantikurser Gennemførte 10.636 64,3% 

Ingen tilmeldte 5698 34,4% 

Aflyste 212 1,3% 

Total 16.546 100,00% 

AMU-kurser der ikke er garantikurser 

Gennemførte 35.030 63,3% 

Ingen tilmeldte 10.138 18,3% 

Aflyste 10.206 18,4% 

Total 55.374 100,00% 

Alle AMU-kurser 

Gennemførte 45.666 63,5% 

Ingen tilmeldte 15.836 22% 

Aflyste 10.418 14,5% 

Total 71.920 100,00% 

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk på baggrund af træk fra EfterUddannelse.dk.  
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. 
kviknummer, da disse kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være 
lavere.  
Med gennemførte kurser forstås alle kurser, hvor udbyderen ikke i efteruddannelse.dk har markeret kurset 
som aflyst, eller hvor der har været 0 tilmeldte. Aflyste kurser er tilsvarende opgjort sådan, at kurset skal 
være markeret som aflyst, uafhængigt af deltagerantal. 
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Tabel 4. Gennemførte og aflyste kurser med mere end 0 tilmeldte i 2019 

2019 Antal   Andel 

Garantikurser Gennemførte 12.354 77% 

Ingen tilmeldte 3414 21,3% 

Aflyste 270 1,7% 

Total 16.038 100% 

AMU-kurser der ikke er garantikurser 

Gennemførte 31.932 64,8% 

Ingen tilmeldte 6.719 13,6% 

Aflyste 10.607 21,5% 

Total 49.258 100,00% 

Alle AMU-kurser 

Gennemførte 44.286 67,8% 

Ingen tilmeldte 10.133 15,5% 

Aflyste 10.877 16,7% 

Total 65.296 100,00% 

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk på baggrund af træk fra EfterUddannelse.dk.  
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. 
kviknummer, da disse kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være 
lavere.  
Med gennemførte kurser forstås alle kurser, hvor udbyderen ikke i efteruddannelse.dk har markeret kurset 
som aflyst, eller hvor der har været 0 tilmeldte. Aflyste kurser er tilsvarende opgjort sådan, at kurset skal 
være markeret som aflyst, uafhængigt af deltagerantal. 

Tabel 5. Gennemførte og aflyste kurser med mere end 0 tilmeldte i 2020 

2020 Antal Andel 

Garantikurser Gennemførte 13.346 64,8% 

Ingen tilmeldte 5.650 27,4% 

Aflyste 1599 7,8% 

Total 20.595 100,00% 

AMU-kurser der ikke er garantikurser 

Gennemførte 26.662 57,4% 

Ingen tilmeldte 8.053 17,3% 

Aflyste 11.758 25,3% 

Total 46.473 100,00% 

Alle AMU-kurser 

Gennemførte 40.008 59,7% 

Ingen tilmeldte 13.703 20,4% 

Aflyste 13.357 19,9% 

Total 67.068 100,00% 

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk på baggrund af træk fra EfterUddannelse.dk.  
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. 
kviknummer, da disse kan/som oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være 
lavere.  
Med gennemførte kurser forstås alle kurser, hvor udbyderen ikke i efteruddannelse.dk har markeret kurset 
som aflyst, eller hvor der har været 0 tilmeldte. Aflyste kurser er tilsvarende opgjort sådan, at kurset skal 
være markeret som aflyst, uafhængigt af deltagerantal. 
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Møde 24. februar 2021 

Punkt 8: FKB 

Materiale: Notat til VEU-rådet om ny FKB 

Bemærkninger: Ansøgning fra efteruddannelsesudvalget for Transpor-
terhvervets Uddannelser (TUR) om godkendelse af en 
fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2873 Lager, termi-
nal og logistik, som skal erstatte FKB 2290 Lager, termi-
nal- og logistik. 

Baggrund 
TUR's brancheudvalg inden for lager, havn og terminal 
har fået foretaget en analyse af jobområdet for beskæf-
tigede inden for lager, havn og terminal de kommende 
fem år. På baggrund af de forventede kompetencebe-
hov, som analysen peger på, har brancheudvalget vur-
deret, at der er behov for at revidere den eksisterende 
FKB på området. 

Behandling: Til drøftelse. 
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Notat til VEU-rådet om ansøgning fra TUR om godkendelse af 
FKB 2873 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en ansøgning fra ef-
teruddannelsesudvalget for Transporterhvervets Uddannelser (TUR) om 
godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: FKB 2873 Lager, termi-
nal og logistik, som skal erstatte FKB 2290 Lager, terminal- og logistik. 
 
Baggrund 
TUR's brancheudvalg inden for lager, havn og terminal har fået foretaget 
en analyse af jobområdet for beskæftigede inden for lager, havn og ter-
minal de kommende fem år. På baggrund af de forventede kompetence-
behov, som analysen peger på, har brancheudvalget vurderet, at der er 
behov for at revidere den eksisterende FKB på området. 
 
Indhold 
I den nye FKB er der tilføjet en ny TAK: ”Procesforståelse af lager og 
terminalarbejdet”, som beskriver kompetence til at forstå, hvordan egen 
jobfunktion indvirker på områdets drift og resultatskabelse og dermed til 
at kunne medvirke til forbedringer og optimering af driften.  
 
Derudover er der tilføjet kompetencer inden for miljø og bæredygtighed 
i en af de eksisterende TAK’er, som også afspejles i ændret titel af 
TAK’en fra ”Arbejdsmiljø i lager- og terminalarbejdet” til ”Arbejdsmiljø, 
miljø, bæredygtighed i lager- og terminalarbejde”.  
 
De øvrige forventede kompetencebehov, som analysen af jobområdet 
peger på, vurderes at kunne rummes inden for de eksisterende kompe-
tencebeskrivelser. 
 
Styrelsen vurderer, at indholdet i FKB 2873 er gennemarbejdet, og at re-
visionen er velbegrundet. Styrelsen kan dermed godkende de indholds-
mæssige tilretninger og dermed det samlede indhold i den nye FKB. 
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Alle mål i den eksisterende FKB 2290 overføres til den nye FKB 2873, 
og der søges ikke om godkendelse eller tilkobling af nye arbejdsmarkeds-
uddannelser eller enkeltfag. 

Koordinering 
TUR har koordineret med alle de øvrige efteruddannelsesudvalg. Koor-
dineringen har ikke givet anledning til ændringsforslag eller bemærknin-
ger.  

Udbud 
TUR indstiller at de nuværende udbydere af FKB 2290 også bliver udby-
dere af den reviderede FKB 2873.  

Udbydere 
AARHUS TECH 
AMU JUUL 
AMU Nordjylland 
AMU SYD 
AMU-Fyn 
AMU-Vest 
Campus Bornholm 
CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster 
College360 
DEKRA 
EUC Lillebælt 
EUC Nord 
EUC Nordvest 
EUC Nordvestsjælland 
EUC Sjælland 
EUC Syd 
Learnmark Horsens 
Mercantec 
Roskilde Tekniske Skole 
Syddansk Erhvervsskole 
TEC, Technical Education Copenhagen 
Tradium 
Uddannelsescenter Holstebro 
U/NORD 
Zealand Business College 

TUR har ikke fastsat nogen minimumsaktivitet. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 
Det er styrelsens samlede vurdering, at den ansøgte FKB 2873 kan god-
kendes. Ved godkendelse af FKB’en vil FKB 2290 blive nedlagt. 

36



Møde den 24. februar 2021 

Punkt 9: Eventuelt 

Materiale:  Intet 

Bemærkninger: Ingen 

Behandling: Til drøftelse. 
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