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Rådet for Voksen - og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet  Den 15. september 2021 

Referat af 
VEU-Rådsmødet nr. 64 

den 23. juni 2021 kl. 13.30 – 15.30 
Mødet blev afholdt via Skype 

 
Til stede: Kjeld Møller-Pedersen (formand), Nanna Højlund, Thomas Felland, Ka-
sper Palm, Gitte Brückner, Lars Espersen, Claus Eskesen, Susan Clausen, Martin 
Ungermand Bichel, Jannik Bay, Maria Cecilie Kjeldsen i stedet for Sigrid Lundetoft 
Clausen, Casper Burlin, Tina Voldby, Pia Svane, Christina Laugesen, Christine Bernt 
Henriksen, Sanne Brønserud Larsen, Jens Møller, Lone Vingtoft, Morten Emborg, 
Stig Holmelund Jarbøl, Hanne Pontoppidan, John Meinert Jacobsen, Henrik 

Saxtorph (sekretær).  
 
Til stede fra Børne- og Undervisningsministeriet: Signe Tychsen-Philip, Lisbeth 
Bang Thorsen, Maja Munk Birch, Thomas Bugge 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Formanden bød velkommen til det sidste rådsmøde inden sommerferien, som 
måske også er det sidste møde, der afholdes via Skype. Særligt blev Jens Møller 
budt velkommen som nyt medlem af rådet for de offentlige arbejdsgivere, dvs. 
Medarbejder og Kompetencestyrelsen i stedet for Mette Baltzer Knudsen. Mini-
sterens indstilling mangler, men ny udpegede plejer at deltage i møderne på for-
ventet efterbevilling. Endvidere deltog ekstraordinært Maria Cecilie Kjeldsen fra 

DA som substitut for Sigrid Lundetoft Clausen. 
Mødematerialet blev udsendt med mail til rådet den 16. juni. 
 
Dagsordenen blev godkendt 
 
2. Godkendelse af referat for VEU-rådsmøde 28. april 2021 
Formanden oplyste, at sekretariatet ikke havde modtaget bemærkninger. 
 
DA ønskede en præcisering af punkt 5, som tilsendes sekretariatet. Referatet blev 
i øvrigt godkendt. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
Formanden oplyste,  

 at mødet med ministeren den 14. juni 2021 desværre blev aflyst 3 kvarter 
før, mødet skulle være afholdt. Det var en stor skuffelse for FU, der havde 
set frem til endelig at skulle mødes med Børne- og Undervisningsministe-
ren efter flere forsøg. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke en ny 
mødedato, så FU har tilsendt ministeren en opfølgende invitation med en 
forventning om et møde i løbet af efteråret, som er rådets 3. år i nuvæ-
rende konstitueringsperiode, der begyndte 1. juni 2019. I denne sammen-
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hæng bemærkede formanden, at han ikke kunne forestille sig, at voksen- 
og efteruddannelsesområdet ikke skulle være et højt prioriteret område. 

 at FU har aftalt med initiativtagerne bag kampagnen ALLE.MED.NU at mø-
des mandag den 16. august for nærmere præsentation af kampagnen, som 
Lars Kunov omtalte på sidste rådsmøde ifm. sit indlæg om fremtidens ud-
fordringer for voksen- og efteruddannelsesområdet. 

 

FH bemærkede, at mødet med initiativtagerne bag kampagnen ALLE.MED.NU var 
interessant, og at rådet måske også kunne mødes med initiativtagerne, samt at 
ministerens aflysning næppe skyldtes manglende interesse, og at det nok skulle 
lykkes at få besøg af ministeren. 

 
4.  Meddelelser fra Børne og- Undervisningsministeriet 
Formanden gav ordet til ministeriet. 
  
Signe Tychsen Philip indledte med at beklage, at det havde været nødvendigt for 
ministeren at melde afbud. 
 
Herefter blev rådet orienteret om, at Børne- og Undervisningsministeriet har gen-
nemført et eftersyn af almen voksenuddannelse (avu) og hf-enkeltfag. Eftersynet 
viser blandt andet, at der de seneste 10 år har været en markant stigning i ande-
len, der bruger enkeltfagstilbuddene som fuldtidsuddannelse og dermed modta-

ger SU. Eftersynet viser også, at mellem 15 og 30 procent af fuldtidskursisterne 
har taget fag og modtaget SU i mere end de 2 år, som ellers er normen ifølge SU-
reglerne, og at mellem 16 og 20 procent af den samlede kursistgruppe ikke består 
eller ikke går op til prøve, selvom kurset er fuldført. Derudover viser tal, at fravæ-
ret i skoleåret 2018/2019 i gennemsnit lå på 20 procent på avu og 23 procent på 
hf-enkeltfag. Alt i alt tyder eftersynet på, at der er behov for at se på, hvordan 
rammerne for kursisternes progression og udbytte af undervisningen kan styr-
kes, så alle kursister får mest mulig ud af deres forløb på VUC. Eftersynet har 
være gennemført i et godt samarbejde med VUC-centrene. Yderligere oplysninger 
kan findes på ministeriets hjemmeside. 
 
Formanden spurgte til den efterfølgende proces for eftersynet. 

 
Signe Tychsen Philip oplyste, at eftersynet vil bliv afrapporteret, og at EVU 
kredsen indkaldes til drøftelse om opfølgning 
 
FH bemærkede, at der med udgangspunkt i eftersynet af avu og hf-enkeltfag skal 
drøftes en øvre grænse for, hvor mange år en kursist kan tage forløb på avu og hf-
enkeltfag på fuld tid, og at provenuet herfra skal anvendes til at understøtte stu-
die- og læringsmiljøer for voksne og VUC-sektoren generelt. Her vil FH være op-
mærksomme på, at der kan opretholdes et tilstrækkeligt bredt geografisk udbud. 
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Repræsentanten for Uddannelsesforbundet fandt, at undersøgelsen var inte-
ressant, og at den giver anledning til to betragtninger:  
Andelen af elever med indvandrerbaggrund er steget kraftigt, fordi der er sparet 
på danskuddannelser og sprogcenteraktivitet.  
De unge under 25 er ikke mere i målgruppen, fordi de henvises til FGU, og derfor 
er der et stort fald. Men der er fortsat et behov for at kunne tilbyde 9. og 10. klas-
seundervisning til voksne elever over 25 år i alle dele af landet - men det giver 
problemer pga. det store fald i aktiviteten.  
 
Repræsentanten for Danske HF og VUC takkede for det gode samarbejde og var 
enig med uddannelsesforbundet. Lige nu er der en yderligere halvering ift. 2019, 

hvilket er er kritisk for at kunne oppebære et udbud. Hvis udviklingen fortsætter, 
vil det kun være muligt at opretholde udbud i de store byer. 
 
Formanden spurgte om det betød, at avu er truet pga. halveringen? 
 
Repræsentanten for Danske HF og VUC uddybede problemstillingen ved at 
henvise til, at indskrivningen er det halve af indskrivningen for to år, som igen er 
en halvering af indskrivningen før reformen.  
 
Formanden afsluttede punktet med en bemærkning om, at de kvartalsvise akti-
vitetstal for bl.a. avu kan bruges til at følge op på udviklingen. 

 
5. Strategidrøftelse i fortsættelse af rådsmødet den 28. april 
Formanden indledte med at henvise til det udsendte materiale. Oprindelig havde 
tanken været, at punktet skulle omfatte en drøftelse af både oplægsholdernes 
indlæg og drøftelsen med ministeren, men pga. ministerens aflysning kom punk-
tet alene til at dreje sig om indlæggene. Her valgte formanden i sin indledning 
især at fokusere på følgende: 
 
Fra Torben M. Andersens indlæg: 
De jobs, der kan være behov for i fremtiden, kan ikke præcis forudsiges, men 
trends kan opstilles. Især en skelnen mellem skill bias og task bias, der går på en 
skelnen mellem at være faglært eller ufaglærte. Endvidere blev e-handel og hjem-

mearbejde fremhævet som strukturelle ændringer, ligesom arbejdskraftens hø-
jere pensionsalder stiller krav til uddannelsens kvalitet og brugbarhed. 
 
Fra Lars Aagaards indlæg:  
Fokus på klimadagsordenens betydning for behovet for nye kompetencer, og 
hvordan AMU-området skal indfri klimadagsordens forventninger. 
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Fra Jesper Rønnow Simonsens indlæg: 
De nye teknologier skal hurtigt indgå i en uddannelsesmæssig sammenhæng, for 
AMU’s succes afhænger af at kunne udbyde kvalitetsuddannelser, som arbejds-
markedet efterspørger. Forudsætningen er de basale færdigheder. 
 
Fra Lars Kunovs indlæg:  
Det blev også her pointeret, at de basale kompetencer er forudsætningen, og at 
der derfor var taget initiativ til dels samarbejde med KL og STAR om at identifi-
cere og fjerne barrierer for brug af VEU og samarbejde med efteruddannelsesud-
valgene om indholdet, dels oprettelse af en alliance, som skal bidrage til et løft af 
gruppen af danskere med mangelfulde basale færdigheder:  

 
Formanden gav herefter ordet frit til en drøftelse dels om de fire oplægsholderes 
pointer, dels om hvordan disse pointer kan inddrages i rådets fremtidige strategi, 
herunder i rådgivningen af ministeren med henblik på en politisk handling. 
 
FH fandt, at indlæggene havde fokus på fremtidens store udfordringer med en tak 
til formanden for hans opsummering. Lars Aagaards provokation om, hvordan til-
strækkelig arbejdskraft tiltrækkes var interessant. Det er nødvendigt at sikre et 
match mellem behov og udbud, og derfor udbydes der mange kurser, fordi det 
samlede uddannelsesområde er meget bredt. Der udbydes netop ikke for mange 
kurser, sådan som kritikken en gang i mellem lyder, for kursusudbuddet skal 

være fagrelevant og leve op til efterspørgslen fra hele arbejdsmarkedet. Derfor er 
der et behov for at være aktiv mht. til udbud af kurser og til at turde udvikle og 
udbyde nye kurser. Systematisk uddannelsesplanlægning er nødvendigt, og her 
kunne mange arbejdsgivere godt blive mere aktive. Rådet skal følge op på, om der 
er denne udvikling. Styrkelse af voksnes almene færdigheder er også et oplagt 
emne for rådet at følge op på.  
 
DA gav ligeledes udtryk for, at oplægsholderne indlæg var interessante. Fremti-
den er netop svær at forudsige, så det er uddannelsesbredden og -kvaliteten, der 
skal fokuseres på ved en langsigtet planlægning ift. nye tekniske løsninger og 
kompetencer. Skoler og AMU-systemet skal fokusere mere på digital læring, her-
under anvendelse af digital udstyr. En udgift i denne sammenhæng er en bespa-

relse andre steder, netop fordi det digitale udstyr let kan fornys ifm. teknologifor-
nyelse. 
AMU systemet er agilt og kan netop foretage hurtige omstillinger i udbuddet, men 
skolerne skal også være mere synlige og aktive i denne proces. Lærerkompeten-
cer er nødvendige, og de skal opkvalificeres løbende. Selvfølgelig er der behov for 
flere faglærte, men AMU kan opkvalificere medarbejderne hurtigt med en målret-
tet kompetence, hvor fokus er på anvendelighed mere end på merit, netop fordi 
kursusviden skal anvendes her og nu. I denne forbindelse skal efteruddannelse 
også kunne leveres af erhvervsakademiuddannelserne. Det kunne rådet drøfte 
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mere fx i en temasammenhæng. Vær i øvrigt opmærksom på OECD’s hjemmeside 
om Adult Learning, der også indeholder mange artikler om vores område. 
Der mangler tilstrækkelig finansiering til og koordinering af udviklingen af digi-
tale læringsformer og udstyr, netop for at opnå effektive resultater. Økonomisk 
kunne skolernes taxameterpenge måske indtænkes i denne proces, ligesom de 
100 mio., der er afsat til den grønne dagsorden. Det orienterer ministeren forhå-
bentlige mere om. 
 
Repræsentanten for uddannelsesforbundet påpegede, at i forbindelse med 
den grønne omstilling skal lærerkompetencerne også opgraderes, hvilket kræver, 
at der er tilstrækkelig økonomi til stede. Ligeledes skal der være fokus på de ba-

sale kompetencer, og måske også bredere set end blot FVU, fordi den hurtige om-
stillingsparathed kræver et godt alment læringsfundament. Det kunne godt være 
en selvstændig temadrøftelse i rådet på et tidspunkt. Endvidere er der behov for 
voksenvejledningscentre, for i dag er der kun e-vejleding, som ikke er rigtig vel-
egnet til denne målgruppe. 
 
Repræsentanten for DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Forenin-
gen af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne be-
mærkede, at indlæggene manglede at inddrage institutionsperspektivet. AOF har 
udarbejdet en evalueringsrapport om læringsværdien, som blev tilbudt sendt til 
rådet. En drøftelse om, hvordan efteruddannelse generelt skal indrettes, kunne 

være et fremtidigt tema i rådet. 
 
Formanden afrundede herefter punktet med følgende opsummering: 
AMU er et meget bredt uddannelsesområde, som skal rumme meget forskellige 
uddannelser, og derfor er der mange kursusudbud. Det er begrænset, hvor mange 
udbudte kurser, der ikke har søgning. 
AOF’s evalueringsrapport kunne i første omgang medtages på mødet mellem ini-
tiativtagerne til ALLE.MED.NU og FU mandag den 16. august. 
Det var overraskende, at debatten om fremtidens AMU-udbud hverken omfattede 
relationen til kursister med anden etnisk baggrund end dansk eller kønsopdelin-
gen inden for forskellige uddannelsesområder. 
FU vil arbejde videre med følgende temaemner: 

 Uddannelse og opkvalificering forudsætter almene kompetencer og 
læse/skrivefærdigheder. Temaet kunne ske med afsæt i initiativet 
ALLE.MED.NU. 

 Behovet for kommende digital teknologi baseret på forventninger til, hvad 
der er i pipelinen set i sammenhæng med skolernes investering i udstyr og 
udvikling af fx avancerede 3-D-modeller og behovet for en koordineret 
styring 

 Den grønne omstillings udfordringer for arbejdsmarkedet, læring og VEU-
rådets rådgivning af Børne- og Undervisningsministeren 
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6.  Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. kvartal 2021 

Formanden indledte med at henvise til det udsendte notat og gjorde opmærk-
som på, at ministeriet tager forbehold for, at alle udbydere af VEU i 1. kvartal 
2021 og 2020 har været omlagt til varierende niveauer af nødundervisning som 
følge af Covid-19. Ved gennemlæsning af alle opgørelser i rapporten skal der der-
for tages forbehold for Covid-19-nedlukningernes betydning for aktiviteten. 

 
FH spurgte om, hvilke digitale undervisningstilbud der bliver opretholdt 
 
DA spurgte til erfaringerne vedr. anvendelse af digital læring. 
 

Formanden afsluttede punktet dels med at notere, at de stillede spørgsmål ville 
blive givet videre til ministeriet, dels at rådet skal følge op på erfaringerne, som 
er erhvervet ved digital læring, og at de kommende rapporter efter corona-krisen 
gerne skulle give bedre information. 
 

7.  Status for VisKvalitet 
Formanden henviste til det udsendte materiale med en bemærkning om, at svar-
procenten ikke er så høj, som det kunne ønskes, hvorefter ministeriet fik ordet 
 
Lisbeth Bang Thorsen oplyste, at VisKvalitet.dk er det vigtigste instrument i mi-
nisteriets AMU-tilsyn for indeværende, men at prøverne på sigt også vil blive en 

vigtig indikator. Derfor er det bekymrende med den lave svarprocent. Ministeriet 
vil derfor bede om en redegørelse fra de institutioner, der har en meget lav svar-
procent. Endvidere udsendes en manual med oplysninger om, hvordan Vis Kvali-
tet bedst anvendes, og hvordan det sikres at de lave svarprocenter ikke skyldes 
tekniske fejl. I øvrigt taler notatet for sig selv. 
 
Formanden spurgte, om der var en sammenhæng mellem corona-epidemien og 
den lave svarprocent. 
 
Lisbeth Bang Thorsen svarede, at der kunne være den sammenhæng, at den di-
gitale undervisning skabte en afstand, som gjorde, at det var sværere for skolerne 
at motivere eleverne til at svare, men det er næppe den eneste årsag 

 
DA takkede for notatet om VisKvalitet, som netop er et vigtigt værktøj, hvorfor en 
lav svarprocent er et problem, da der så kommer til at mangle ordentlige data. 
Herefter blev ministeriet bedt om, at den redegørelse og midtvejsstatus -, som 
skulle gennemføres, blev forelagt rådet 
 
Lisbeth Bang Thorsen gav tilsagn hertil. 
  



Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet  Den 15. september 2021 
 
 

7 
 

 
8.  Evt. 
 
Formanden konstaterede, at der ikke var bemærkninger til eventuelt og takkede 
god ro og orden med et gensyn på rådsmøde onsdag den 15. september. 
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