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Dagsorden til VEU-rådsmødet 
 den 28. april 2021 kl. 13.00 – 15.30 

SKYPE-møde 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat for VEU-rådsmøde 24. februar 2021 

3. Meddelelser fra formanden 

4. Meddelelser fra Børne og- Undervisningsministeriet 

5. Taksteftersyn for AMU (2016 – 2019) 

6. Pulje til opsøgende arbejde  

7. UUL Temaer for UUL 2021 

8. Evt. 

9. VEU-rådets strategiske målsætninger for VEU og AMU uddannelsernes bidrag til det  
     danske arbejdsmarked i fremtiden. 
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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Ingen bemærkninger 
 

Punkt 2: Godkendelse af referat for VEU-rådsmøde 24.02.2021 

Godkendt 
 

 

Punkt 3: Meddelelser fra formanden 
 

Meddelelserne omfattede bl.a. følgende: 

 
1. STUK’s Notat til VEU-rådet om ny FKB 2874  
2. Årshjul 2021 – opdateret 
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Notat til VEU-rådet om ansøgning fra IF om en ny FKB 
2874  Fremstilling af produkter i plast  
 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en ansøgning 
fra efteruddannelsesudvalget for Industriens Fællesudvalg (IF) 
om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: 2874 Frem-
stilling af produkter i plast, der skal erstatte den eksisterende FKB 
2756 med samme titel.  
 
Baggrund   

Behovet for en revision af beskrivelsen af jobområdet og de tilhø-
rende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK) begrundes 
med, at der er et øget fokus på bæredygtighed i produktionen af 
plast og på anvendelse af genanvendelige og biobaserede plastma-
terialer i branchen. Derudover er der et behov for at tydeliggøre 

en række kompetenceområder inden for hærdeplastområdet.  
 
Indhold 
Jobområdet "Fremstilling af plastprodukter" omfatter et bredt 
spektrum af fremstillingsprocesser og teknologier, der knytter sig 
til to forskellige hovedgrupper af plastmaterialer hhv. termoplast 

og hærdeplast.  
 
Det stigende fokus på plastmaterialer og på bæredygtighed i pro-
duktionen har øget behovet for at tydeliggøre en række videns-og 
kompetenceområder i den eksisterende jobbeskrivelse. Samlet set 
er der i jobbeskrivelsen for den nye FKB tilføjet følgende emneom-
råder: 
 
1) Reparation af hærdeplastemner for at forlænge levetiden 
2) Brug af genanvendte plastmaterialer samt biobaserede materi-
aler  
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3) Automation af produktionsprocesser og indsamling samt be-

handling af produktionsdata 
 
Derudover har FKB’en gennemgået en generel sproglig ajourfø-
ring. 
 
 
FKB´en omfatter, som den FKB den erstatter, følgende tilhørende 
arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK): 
 
   Drift og vedligeholdelse af produktionsudstyr   
   Kvalitetskontrol og dokumentation   

   Processer ved fremstilling af produkter i hærdeplast   
   Processer ved fremstilling af produkter i termoplast 

 
Alle mål i den eksisterende FKB 2756 overføres til den nye FKB 
2874, og der søges ikke om godkendelse eller tilkobling af nye ar-
bejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag.  
 
Koordinering 
IF oplyser, at den reviderede FKB 2874 er koordineret med alle ef-

teruddannelsesudvalg. Koordineringen har ikke givet anledning til 

ændringsforslag eller bemærkninger.  

 

Udbud 
IF indstiller, at de nuværende udbydere også bliver udbydere af 
den reviderede FKB 2874.  
 
 

Udbydere 

AMU SYD 

Den Jydske Haandværkerskole 
TECHCOLLEGE 

 
 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 
Det er styrelsens samlede vurdering, at FKB 2874 Fremstilling af 
produkter i plast kan godkendes. 
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Rådet for Voksen - og Efteruddannelse (VEU-rådet)  14. april 2021 Sekretariatet 

VEUs årshjul for 2021 

 

Faste dagsordens-punkter for alle møder 

 Godkendelse af dagsorden 

 Godkendelse af referat fra sidste råds-
møde 

 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 be-
mærkninger 

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 be-
mærkninger 

Forankring 

14. april FU    

28. april VEU-rådet    

  Pulje til opsøgende arbejde 
 

 STUK - Kontor for Voksen- og Efter-
uddannelser 

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

 STUK - Kontor for Voksen- og Efter-
uddannelser 

  Taksteftersyn  DEPT - Center for Økonomisk Poli-
tik og Styring 

  Strategidrøftelse om fremtidens VEU med 

input fra forskere/eksperter som optakt til 
mødet med ministeren 

 Sekretariatet 

9. juni FU    

14. juni Ekstraordinært 
møde 12.15 – 
12.45  

Møde med Børne- og Undervisningsmini-
steren 

Formentlig 
Skype- møde 

Sekretariatet og MLEDS 

23. juni VEU-rådet    

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

 DEPT 
Center for Økonomisk Politik og 
Styring 

  Status på initiativet Èn indgang, herunder 
status på efteruddannelse.dk 

 STIL 
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Møde dato Møde Temaer/opgaver Eventuelle be-
mærkninger 

Forankring 

  Status for Vis Kvalitet  STUK 

  Strategidrøftelse i fortsættelse af rådsmø-
det den 28. april og mødet med ministe-

ren. 

 Sekretariatet 

1. september 
 

FU    

15. septem-
ber 

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 Poli-
tik og Styring 

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

 DEPT 
Center for Økonomisk Politik og 
Styring 

  Tema om forløbet og erfaringer fra Covid-
19 nedlukningsperioden i første halvdel af 
2020 med baggrund i rapport fra EVA. 

 

 DEPT  

27. oktober FU    

3. november VEU-rådet    

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

 DEPT - Center for Økonomisk Poli-
tik og Styring 
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Møde dato Møde Temaer/opgaver Eventuelle be-
mærkninger 

Forankring 

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

 

 STUK 

1. december FU    

15. december 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 

  Tema om seksuel chikane i et uddannel-
sesperspektiv med baggrund i allerede 
branchespecifikke udarbejdede rapporter. 
Temadrøftelsen vil omfatte en orientering 
samt en efterfølgende debat 

 DEPT 
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Møde dato Møde Temaer/opgaver Eventuelle be-
mærkninger 

Forankring 

     

Februarmødet 
2022 

 Temadrøftelse om undersøgelsen af voks-
nes basale færdigheder. 

 DEPT 

Ikke fastsat 
mødetidspkt. 

 Orientering om sammenhængen med ar-
bejdsmarkedet og uddannelse for voksne 
på baggrund af en orientering fra STAR 
ifm. deres evaluering. 
 

  

Ikke fastsat 
mødetidspkt. 

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

  

Ikke fastsat 
mødetidspkt. 

 Fordelingen af udbud af uddannelser mel-
lem land og by 
 

  

Ikke fastsat 
mødetidspkt. 

 Tema om 2. generationsreformer med fo-
kus på VEU og institutionerne, fx med op-
læg fra kommissionens formand Professor 
Nina Smith med en efterfølgende drøf-

telse 

  

Ikke fastsat 
mødetidspkt 

Mail fra Jørgen 
Brogaard  
17.03.21 

UUL-puljens 13 projektrapporter om digi-
tal læring formidles til VEU-rådet til orien-
tering, når de er færdiggjort i begyndelse 
af 2022 
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Punkt 4: Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet 
 

Ingen bemærkninger  

Punkt 5: Taksteftersyn for AMU (2016 – 2019) 

 
Mundtlig orientering ved kontorchef Kasper Warrer. 
 
Ministeriet oplyser endvidere på spørgsmål stillet af VEU-FU om, hvor stor en andel af tilskud-
det, som de private AMU-udbydere modtager, at 

 
”de private udbyderes andel af det samlede udbetalte statstilskud fremgår af nedenstående 
tabel. Det er samme data, som der er brugt til selve taksteftersynet for at sikre konsistens her-
med, hvorfor der også kun er inkluderet undervisningstilskud (og evt. tillægstakster relateret 
til selve undervisningsdriften), men ikke bygnings- og fællesudgiftstilskud mv.  

 
  2016 2017 2018 2019 

Private udbyderes andel af 
samlet AMU-aktivitet 
 

17% 20% 21% 22% 

Private udbyderes andel af 
udbetalt undervisningstil-
skud* 
 

23% 28% 31% 30% 

 

Punkt 6: Pulje til opsøgende arbejde 
 
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) evaluerer i denne rapport puljen til opsøgende arbejde 
fra Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-21). 
 
Formålet med puljen til opsøgende arbejde har været at understøtte arbejdet med at sikre en 
institutionsneutral informations-, vejlednings- og rådgivningsrolle i forhold til private og of-
fentlige virksomheder med særligt fokus på de ufaglærte og faglærte beskæftigedes almene og 
erhvervsrettede kompetencer. Samtidig har puljen skullet give målgruppen større kendskab 
til vilkår, rettigheder og muligheder for undervisning i almen og erhvervsrettet voksen- og ef-
teruddannelse (VEU). Endelig har puljen skullet bidrage til at få flere medarbejdere i gang 
med undervisning i almen og erhvervsrettet VEU. 

 

Punkt 7: UUL puljen 
 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet beder VEU-rådet om en udtalelse til brug for sagen rå-
det vedrørende temaer for UUL puljen 2021-23 
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Til VEU-rådet 

Høring af VEU-rådet om temaer for UUL puljen 2021-23 
VEU-rådet skal i henhold til AMU-lovens § 19 stk. 2 og 4 høres om tilskud til 

udviklingsaktiviteter. I den forbindelse høres rådet hvert år om oplægget til 

årets UUL-pulje, herunder puljens temaer. I behandlingen af ansøgninger om 

tilskud fra puljen, vil udviklingsopgaver under temaerne så vidt muligt blive 

foretrukket frem for andre. 

 

De årlige temaer er tænkt som en opfordring til efteruddannelsesudvalgene 

om at fokusere deres udviklingsarbejde i retning af indsatsområder, ministe-

riet i øvrigt arbejder for at fremme, herunder omkring aktuelle politiske initia-

tiver og målsætninger for AMU-området. Herudover kan udvalgene pege på 

områder, som de vurderer, der er behov for at styrke.   

 

Der udvælges hvert år få, centrale temaer - 3 til 4 - for at opnå god volumen i 

ansøgningerne for hvert tema, og efterfølgende gennemslagskraft af resulta-

terne af udviklingsarbejdet. 

 

Frister for UUL-puljen 2021-23 

Indkaldelse af ansøgninger i 2021 vil ske i juni med ansøgningsfrist i septem-

ber 2021. 

 

Indkaldelse af forslag til temaer fra efteruddannelsesudvalgene 

Der er i år indkommet forslag og/ eller kommentarer fra fire udvalg. Som op-

læg til udvalgene havde styrelsen udarbejdet tre forslag, som udvalgene kunne 

kommentere på. Alle forslag kan ses i bilag 1. 

 

Selvom et emneområde ikke udvælges som tema for puljen et bestemt år, kan 

det være relevant at søge om midler til udviklingsopgaver på dette område. 

Udvalgene har herudover altid mulighed for at ansøge om tilskud til projekter 

uden for temaerne. 
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Foreslåede temaer for UUL puljen 2021-23 

Styrelsen har gennemgået forslagene fra udvalgene, og har så vidt muligt ind-

bygget forslagene i nedenstående. Ud for tematitlerne er det angivet, hvilke 

udvalg, der har indsendt bidrag eller støtter op om temaet.  

 

Under alle de foreslåede temaer for årets UUL-pulje kan udvalgene søge til-

skud til projekter i form af undersøgelser, analyser og evalueringer, samt til at 

udvikle uddannelser, undervisningsmaterialer og faglig læreruddannelse. 

 

På den baggrund foreslår styrelsen nedenstående tre temaer for UUL-puljen 

2021-23.  

 

 
1. Grøn omstilling (HAKL, SUS, ETIE) 

Formålet med temaet er at sætte fokus på, hvordan efter- og videreuddan-

nelse til AMU-målgruppen kan bidrage til at gennemføre en grøn omstil-

ling.  

 

Under temaet kan der udvikles nye uddannelser med tilhørende materia-

ler, og nye materialer til eksisterende, herunder materialer, der viser, hvor-

dan eksisterende uddannelser kan bidrage til grøn omstilling og til at 

tænke den ind i eksisterende produktion og arbejdsgange. Under temaet 

kan der desuden gennemføres behovsanalyser, evaluering af tidligere ind-

satser mv., f.eks. vedrørende mere effektiv anvendelse af ressourcer, gen-

anvendelse og nedbringelse af spild vedrørende områder som vand, 

energi, affald, miljøbeskyttelse, transport og klimatilpasning.  

 
2. Fjernundervisning og digital læring der styrker undervisningskvali-

tet og indlæring (HAKL, SUS, ETIE) 

Formålet med temaet er, at der udvikles nye uddannelsestilbud, undervis-

ningsmaterialer og prøver, der er egnet til fjernundervisning på baggrund 

af erfaringer og et forventet øget fremtidigt behov, bl.a. skabt af COVID-

19 nedlukningen. 

 

Under temaet kan der udvikles arbejdsmarkedsuddannelser og/eller un-

dervisningsmaterialer samt faglig læreruddannelse til brug i digitaliserede 

undervisningsforløb og fjernundervisning, samt gennemføres undersøgel-

ser, analyser og evalueringer i forhold til fjernundervisning og digital læ-

ring, som inddrager de erfaringer, der er gjort under COVID-19 og med 

tidligere projekter. 

 

Væsentlige fokusområder for udviklingsopgaverne er at understøtte både 

synkron og asynkron undervisning, og at inddrage digitale læringsformer, 

der fremmer interaktion med andre deltagere og lærere, samt rummer 

mulighed for tilpasning til forskellige læringsstile og tager højde for bl.a. 

læse- og regneproblemer i AMU-målgruppen. 
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Udvikling af faglig læreruddannelse kan omfatte, hvordan digitaliserede 

læringsforløb på bestemte arbejdsmarkedsuddannelser eller typer af ar-

bejdsmarkedsuddannelser med faglige lighedstræk gribes an, så de enkelte 

fagområder hos AMU-udbyderne bedre kan tilrettelægge og bruge digitale 

uddannelsesforløb. 

 

Udviklingsarbejdet skal i videst muligt omfang inddrage erfaringer fra 

AMU-udbydernes nødundervisning. 

 

3. Fra AMU til akademiuddannelse (HAKL) 

Temaet skal ses på baggrund af erfaringer på især HAKLs område, og i 

forlængelse af målene fra Trepartsaftale III. Formålet er, at udviklingsop-

gaver under teamet bidrager til en bedre kobling og bedre overgange fra 

AMU til videregående uddannelse, og dermed til et vertikalt uddannelses-

løft og et mere sammenhængende og fleksibelt voksen- og efteruddannel-

sessystem.  

 

Under temaet kan der udvikles arbejdsmarkedsuddannelser og/eller un-

dervisningsmaterialer samt faglig læreruddannelse til brug i, eller som un-

derstøttelse af, undervisningsforløb, der letter overgange fra AMU til vi-

deregående uddannelse, kan gennemføres i kombination med, og /eller 

giver merit til videregående uddannelse. 

 

Der kan desuden gennemføres undersøgelser af behov for bedre over-

gange fra AMU til videregående uddannelse, samt analyser og evaluerin-

ger af erfaringer med dette. 

 

Eksempler på udviklingsopgaver kan være sammenhængende brobyg-

ningsforløb fra AMU til AU inden for områder som IT, datahåndtering 

og bæredygtighed/grøn omstilling, og udviklingsopgaver kan dermed 

også kobles til puljens tema om dette. 

 

 



 

Bilag 1.  

 

Resultat af høring i marts 2021: Efteruddannelsesudvalgenes forslag 

og bemærkninger til temaer for UUL puljen 2021-23 
 

Styrelsens tre forslag, der blev udsendt til udvalgenes kommentering:  

 

1. Grøn omstilling 

Formålet med temaet er at sætte fokus på, hvordan efter- og videreuddannelse til AMU-målgruppen 

kan bidrage til at gennemføre en grøn omstilling.  

 

Under temaet kan der udvikles nye uddannelser med tilhørende materialer, og nye materialer til ek-

sisterende, herunder materialer, der viser, hvordan eksisterende uddannelser kan bidrage til grøn 

omstilling og til at tænke den ind i eksisterende produktion og arbejdsgange. Under temaet kan der 

desuden gennemføres behovsanalyser, evaluering af tidligere indsatser mv., f.eks. vedrørende mere 

effektiv anvendelse af ressourcer, genanvendelse og nedbringelse af spild vedrørende områder som 

vand, energi, affald, miljøbeskyttelse, transport og klimatilpasning.  

 

Initiativer til grøn omstilling er ofte branchetværgående. Det er derfor særligt væsentligt, at der un-

der dette tema sker relevant koordination på tværs af efteruddannelsesudvalgene – dette gælder 

både i forhold til nye og eksisterende kurser.  

 

2. Erfaringsopsamling og evaluering af udvalgets behovsanalyser 

Formålet med temaet er at undersøge, hvordan resultater af udvalgenes behovsanalyser er blevet 

anvendt og hvordan analysernes anbefalinger har matchet efterspørgslen.  

 

Under temaet kan der gennemføres undersøgelser, analyser og evalueringer. 

 

Spørgsmål, der kan behandles under temaet, kan være, hvordan behovsanalyser bedst udformes, så 

de sikrer den ønskede udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. på udvalgenes jobområder her-

under formulering af kvalitetskrav til kommende analyser. 

 

Projekter under temaet kan f.eks. indeholde evaluering og metodeudvikling af behovsredegørel-

serne med afsæt i, hvad der har virket bedst. Herunder hvordan forskellige typer af behovsundersø-

gelser bidrager til at det udviklede matcher det faktiske behov, udtrykt ved hvor meget og hvordan 

det udviklede blev brugt på de områder, de blev udviklet til.  



 

 

3. Fjernundervisning og digital læring der styrker undervisningskvalitet og indlæring 

Formålet med temaet er, at der udvikles nye uddannelsestilbud, undervisningsmaterialer og prøver, 

der er egnet til fjernundervisning på baggrund af erfaringer og et forventet øget fremtidigt behov, 

bl.a. skabt af COVID-19 nedlukningen. 

 

Under temaet kan der udvikles arbejdsmarkedsuddannelser og/eller undervisningsmaterialer samt 

faglig læreruddannelse til brug i digitaliserede undervisningsforløb og fjernundervisning, samt gen-

nemføres undersøgelser, analyser og evalueringer i forhold til fjernundervisning og digital læring, 

som inddrager de erfaringer der er gjort under COVID-19 og med tidligere projekter. 

 

Væsentlige fokusområder for udviklingsopgaverne er at understøtte både synkron og asynkron un-

dervisning, og at inddrage digitale læringsformer, der fremmer interaktion med andre deltagere og 

lærere, samt rummer mulighed for tilpasning til forskellige læringsstile og tager højde for bl.a. læse- 

og regneproblemer i AMU-målgruppen. 

 

Udvikling af faglig læreruddannelse kan omfatte, hvordan digitaliserede læringsforløb på bestemte 

arbejdsmarkedsuddannelser eller typer af arbejdsmarkedsuddannelser med faglige lighedstræk gribes 

an, så de enkelte fagområder hos AMU-udbyderne bedre kan tilrettelægge og bruge digitale uddan-

nelsesforløb. 

 

Udviklingsarbejdet skal i videst muligt omfang inddrage erfaringer fra AMU-udbydernes nødunder-

visning. 

 

Fire udvalg har indsendt egne tema forslag og/eller kommentarer til styrelsens temaforslag:  

 

BAI: 

Forslag: 

 Den teknologiske udvikling – hvordan kan AMU bidrag til forståelse og brug af SMART teknologi herunder an-

vendelse af robotter og AL programmering. 

 

HAKL: 

Forslag: 

 Fra AMU til AU1 

Temaet er relevant som opfølgning på HAKLs netop afsluttede projekt 140810 på UUL-puljen 

2019, projektets titel: Understøttelse af nye fleksible muligheder på AMU-området. Evalueringen af 

projektet har vist, at der kan være behov for nye, sammenhængende brobygningsforløb fra AMU til 

AU i fx it, datahåndtering samt bæredygtighed/grøn omstilling, ligesom der kan være brug for at 

gøre sig erfaringer med udbud af de udviklede forløb. Sidstnævnte var planlagt som en del af pro-

                                                           
1 Akademiuddannelse 



 

jektet, men var ikke muligt på grund af situationen med corona. Temaet kan mere generelt begrun-

des med, at flere har behov for et vertikalt kompetenceløft, hvor AMU kan indgå og bygge bro til 

AU. 

 

Derudover bemærker HAKL om styrelsens forslag: 

De foreslåede temaer, tema 1 og tema 3 vurderes relevante, og især hvis tema 3 kan omfatte analyser og 

evalueringer af, hvordan prøvernes udformning og afvikling kan understøtte digital læring og fjernun-

dervisning. 

 

SUS:  

SUS bemærker følgende om styrelsens forslag: 

Efteruddannelsesudvalget i SUS har ikke yderligere at tilføje til de udmeldte temaer. Temaerne findes 

dækkende. 

 

ETIE: 

ETIE bemærker følgende om styrelsens forslag: 

Det er ETIE’s opfattelse, at de to temaer er helt centrale i forhold til de opgaver, ETIE står over for i 

de kommende år. ETIE har derfor ikke nye forslag til temaer.  

I forhold til temaet ”Grøn omstilling”, er det ikke ETIE’s opfattelse, at grøn omstilling i højere grad 

end ved andre områder er branchetværgående. Varmepumper skal ikke installeres anderledes, blot fordi 

de er en del af den grønne omstilling. ETIE er derfor uforstående overfor, at der er en særlig koordina-

tionsforpligtelse, der er anderledes end den almindelige, dvs. at der koordineres, når det er relevant. 

 

I forhold til temaet ”Fjernundervisning og digital læring der styrker undervisningskvalitet og indlæring” 

er det ETIE’s hidtidige erfaring med udvikling af digitale materialer, at det ikke er muligt at gøre inden 

for de fastsatte standardtakster. ETIE har ikke behov for at analysere behovet for digitale materialer, 

men derimod stort behov for at udvikle digitale læringsmaterialer, der kan styrke kvaliteten både af til-

stedeværelsesundervisningen og muligheden for at gennemføre fjernundervisning i AMU. ETIE anbe-

faler derfor, at det drøftes, hvordan UUL-puljen i højere grad kan bidrage til udviklingen af brugbare 

digitale læringsmidler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

____________________________________________________________________ 

 

Sekretariatet 

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

 

Punkt 8: Evt. 
 

Ingen bemærkninger 

 



Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

____________________________________________________________________ 

 

Sekretariatet 

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

 

Punkt 9: VEU-rådets strategiske målsætninger for VEU og AMU 
uddannelsernes bidrag til det danske arbejdsmarked i fremtiden. 
 

Bemærkninger: 
 
13.45: Formanden byder velkommen til drøftelsen 
13.50: Torben M. Andersen, professor i nationaløkonomi, tidl. overvismand (inkl. 5 minutters spør-
getid): 

 Med udgangspunkt i forventningen til de kommende års økonomiske udvikling at vurdere ar-
bejdsmarkedets fremtidige behov for nye kompetencer foranlediget af ny teknologi, bærdyg-
tighed m.m. med fokus på faglærte og ufaglærte medarbejderes behov for uddannelsesmæssig 
opkvalificering.  
     

14.15: Lars Aagaard, adm. direktør Dansk Energi (inkl. 5 minutters spørgetid): 

 med udgangspunkt i forventningen til de kommende års klima- og bærdygtighedsdagsorden 
gives en vurdering af arbejdsmarkedets fremtidige behov for nye kompetencer med fokus på 
faglærte og ufaglærte medarbejderes behov for uddannelsesmæssig opkvalificering i lyset af 
den teknologiske udvikling m.m. 
 

14.40: Jesper Rønnow Simonsen, sekretariatschef i EVU (inkl. 5 minutters spørgetid): 

 Hvordan vil ETIE møde arbejdsmarkedets forventede behov for nye kompetencer foranlediget 
af ny teknologi, bæredygtighed og klimadagsorden, og hvor bevæger AMU-systemet sig hen i 
de kommende 5-10 år? 
 

15.00: Lars Kunov, direktør DEG (inkl. 5 minutters spørgetid): 

 Hvordan ser DEG, at VEU og AMU skolerne kan imødekomme arbejdsmarkedets forventede 
behov for nye kompetencer foranlediget af ny teknologi og klimadagsorden? 
 

15.20: Formanden afslutter 
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