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Referat af 

VEU-Rådsmødet nr. 63 

den 28. april 2021 kl. 13.00 – 15.30 
Mødet blev afholdt via Skype 

 
Til stede: Kjeld Møller-Pedersen (formand), Nanna Højlund, Thomas Felland, Gitte 

Brückner, Lars Espersen, Gerda K. Thomassen, Charlotte Netterstrøm, Claus Eskesen, Su- 
san Clausen, Martin Ungermand Bichel, Pia Maul Andersen, Jannik Bay, Sigrid Lundetoft 
Clausen, Lone Folmer Berthelsen, Casper Burlin, Tina Voldby, Christina Laugesen, Chri- 
stine Bernt Henriksen, Sanne Brønserud Larsen, Mette Baltzer Knudsen, Stig Holmelund 
Jarbøl, Morten Emborg, Hanne Pontoppidan, Henrik Saxtorph (sekretær). 

 
Til stede fra Børne- og Undervisningsministeriet: Signe Tychsen-Philip, Lisbeth Bang 
Thorsen, Maja Munk Birch. Kontorchef Kasper Warrer og Tue Nejst Larsen deltog under 
pkt. 5 Taksteftersyn. 

 

 
1 Godkendelse af dagsorden 

Formanden bød velkommen til rådsmødet og oplyste, at mødematerialet blev ud- 
sendt med mail til rådet onsdag den 21. april. 

 
Pia Svane, som er DA’s nye repræsentant efter Jakob Krohn-Rasmussen, der ud- 
trådte ifm. Dansk Byggeris udtræden af DA, blev budt særlig velkommen, idet mø- 
dedeltagelsen dog sker under forudsætning af Børne- og Undervisningsministe- 
rens udpegning vil foreligge. Temadrøftelsen om rådets fremtidige strategi er år- 
sagen til, at mødet begyndte ½ time tidligere end normalt, og formanden henstil- 
lede til, at dagsordenens øvrige punkter kunne behandles i løbet af mødets første 
45 minutter. 

 
Det blev konstateret, at dagsordenen kunne godkendes. 

2 Godkendelse af referat for VEU-rådsmøde 24. februar 2021 
Formanden henviste til det udsendte referat. Der var ingen bemærkninger. 

 
Referatet blev godkendt. 
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3 Meddelelser fra formanden 
Formanden henviste til det udsendte materiale og bemærkede følgende: 

 at STIL er i dialog med DA og FH om at mødes med efteruddannelsesudval- 
gene til en drøftelse af Datavarehusets datakvalitet. 

 at årshjulet er blevet opdateret 

 at forbrugsrapporten forventes at foreligge på juni-mødet 
 at FU undtagelsesvis har godkendt STUK’s notat til VEU-rådet om ny FKB 

2874 ”Fremstilling af produkter i plast”, da det tidmæssigt var nødvendigt 
med en hurtig godkendelse; ansøgningen var koordineret med alle efterud- 
dannelsesudvalg uden bemærkninger, og STUK’s samlede vurdering var, at 
FKB 2874 kan godkendes. 

 
FH bemærkede, at godkendelsesproceduren netop skulle være undtagelsesvis, da 
en forelæggelse i rådet var at foretrække. 

4 Meddelelser fra Børne og- Undervisningsministeriet 
Formanden konstaterede, at ministeriet ikke havde bemærkninger til dette 

punkt. 
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5 Taksteftersyn for AMU (2016 – 2019) 

Formanden indledte med, at rådet har imødeset forelæggelsen af rapporten om 
taksteftersynet med stor forventning. Udarbejdelsen af taksteftersynet skyldes 
VEU-trepartsaftalen fra efteråret 2017. 
Endvidere noterede formanden sig, at bl.a. fjernundervisning og indtægtsdækket 
virksomhed (IDV) var behandlet indgående i rapporten på baggrund af de data, 
der var til rådighed. Man kunne sikkert ønske sig et endnu mere detaljeret niveau, 
men at data synes at være angivet på det mulige detaljeringsniveau. Overordnet 
set synes rapporten således at leve op til forventningerne, men at der jo ikke er ta- 
get stilling til takststørrelse, da det er en statusrapport. Herefter præsenterede 
Kasper Warrer rapporten i en power point, som er vedlagt referatet. 

 
Fra Kasper Warrers præsentation kan følgende hovedpunkter nævnes: 

 
Taksteftersynet blev sidst gennemført i 2016 for perioden 2012-2015. Eftersynet 
er primært baseret på institutionernes formålsregnskaber for 2016-2019 med fo- 
kus på resultaterne på undervisningsdriften, baseret på en metode der giver mu- 
lighed for sammenligning med taksteftersynet fra 2016. I 2018 og 2019 er der po- 
sitive resultater på AMU efter en lang række år med negative resultater. Der er 
dog stor variation i resultaterne mellem takstgrupperne. Der er ingen registrerin- 
ger på enkeltkursusniveau, og der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem 

kursusudbud og økonomiske resultater. Det er ikke muligt at isolere omkostnin- 

ger til bygnings- og fællesudgiftsområderne til AMU alene. 
 

Fjernundervisningsaktiviteten er i perioden steget med 126 pct. fra 18 årselever 
i 2016 til 40,6 årselever i 2019 svarende til 2,6 mio. kr., men det er ikke muligt at 
opgøre et resultat for aktiviteten, da der ikke bogføres udgifter særskilt for fjern- 
undervisning. Aktiviteten udgør fortsat en begrænset andel af den samlede under- 
visningsaktivitet på AMU (<1 pct.), og der er ingen tegn på sammenhæng mellem 
over-/under-skud på AMU samlet set og omfanget af fjernundervisning. 

 

VEU-aktivitet som Indtægtsdækket virksomhed (IDV) blev med VEU-trepartsaf- 

talen i 2017 oprettet som et selvstændigt bogføringsformål, som kun anvendes i 
begrænset omfang. Det gennemsnitlige overskud på IDV i form af undervisnings- 
og kursusvirksomhed var i 2016 på 3,5 mio. kr. (2021-pl), mens det i 2019 var fal- 
det til 2,1 mio. kr. 

Kasper Warrer oplyste afslutningsvis, at taksteftersynet er offentliggjort på mini- 
steriets hjemmeside. 
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FH takkede for en god gennemgang, som viste, at økonomien balancerer, og at der 
ikke er strukturelle og systematiske økonomiske forhold, som kan udgøre en bar- 
riere for forsyningssikkerheden. Men eftersynet viser dog en strukturel skævhed 
ved det store underskud på bygnings- og fællesudgiftsområdet. 
Hvis det er muligt at se på økonomien på institutionsniveau, kunne bygnings- og 
fællesudgiftsområdet måske forklares yderligere i forhold til AMU-området ved at 

se på økonomien for de 4 rene AMU-centre samt landbrugsskolen med en stor an- 
del AMU? 
Taksteftersynets oplysninger om økonomien for fjernundervisning har ikke æn- 
dret ved rådets udtalelse til Børne- og Undervisningsministeren af 17. juli 2020 

om at etablere en finansieringsmodel, som afspejler omkostningsstrukturen, så 
fjernundervisning ikke stilles økonomisk ringere end andre læringsformer. 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at skolerne skal kunne udbyde relevant un- 
dervisning ifm. fx den grønne omstilling uden at være begrænset af en usikker 
økonomi. 
Taksteftersynet viser dog generelt, at trepartsbeslutningen om at afsætte flere 
midler til AMU var rigtig, og at det har virket. 

 
DA fandt, at det var ærgerligt, at økonomien ikke kunne specificeres på et mere 
detaljeret niveau (kursusniveau), så målet er ikke nået med denne rapport. Det er 
nødvendigt fortsat at se på takststrukturen for fjernundervisning og digital læring. 

Oplysningerne om IDV er baseret på sparsomme data og giver ikke et retvisende 
billede af omfanget, hvilket er i modstrid med trepartsaftalen. Det skal der følges 
op på, samtidig med at økonomien for IDV giver indtryk af, at skoler mere fokuse- 
rer på konsulentydelser end på undervisning. 
Afslutningsvis blev ministeriet spurgt om, hvad rapporten kan bruges til? 

 
Kasper Warrer takkede for rådets tilbagemeldinger og oplyste, at det vil være 
muligt at se på de 4 AMU-centres økonomi, som foreslået. 
Forudsætningen for registrering af IDV er, at der en aktivitet, men vi vil opfordre 
skolerne til at sætte fokus på en korrekt registrering af aktiviteter. Det er rigtigt, 
at nogle skoler har en stor IDV-aktivitet, men det skyldes jo, at skolerne har en 

kompetence som efterspørges, og at det udbydes af skolerne på markedsvilkår. 
Drøftelsen om fjernundervisning må tages, hvis det skønnes at være nødvendigt, 
men i så fald i en anden bredere sammenhæng end kun i forbindelse med takstef- 
tersynet. 
Baggrunden for taksteftersynet er trepartsaftalen for at etablere data til brug for, 
hvad der skel ske med trepartsaftalen, når den nuværende aftale udløber – herun- 
der de midlertidige takstforhøjelser til AMU. 
Formanden takkede for gennemgangen og afsluttede punktet med en opfordring 
til, at ministeriet ser på økonomien for de 4 AMU-centre samt en nævnt land- 
brugsskole med mere end 50% AMU-aktivitet, for at belyse bygnings- og fællesud- 
giftsområdet. Kasper Warrer bekræftede, at ministeriet vil se herpå. 
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6 Pulje til opsøgende arbejde 

Formanden henviste til den udsendte evalueringsrapport fra EVA samt oplyste, 
at der i trepartsaftalen oprindelig blev afsat 100 mio., men kun omtrent 43 mio. 
kom i spil. EVA’s evalueringsrapport viser, at puljen dog har haft en positiv effekt. 

 
Lisbeth Bang Thorsen oplyste herefter, at den langsigtede aktivitetsplanlægning 
har været præget af corona-situationen. Evalueringen viser dog, at puljen har ud- 
bredt kendskabet til det opsøgende arbejde, ligesom der har været fordel ved det 
institutionsuafhængige setup. Rapporten omfatter også anbefalinger til, hvordan 
inddragelse af læringspunkter fra projekter udført sammen med institutionerne 

fremadrettet kan understøtte et virkningsfuldt opsøgende arbejde. 

 
FH fandt, at rapportens centrale konklusioner drejede sig om institutionsaf- 
hængighed og opbakning fra arbejdsmarkedets parter til at styrke virksomheder- 
nes interesse i at få besøg af de opsøgende konsulenter, hvor den tætte og fortlø- 
bende kontakt i praksis gør en forskel, og at de opsøgende konsulenter med fordel 
kan understøtte den mere konkrete planlægning og gennemførsel af uddannelse i 
virksomheden. Også i relation til den kommende trepartsaftale er rapporten inte- 
ressant. 

 
DA gav udtryk for, at rapporten var interessant læsning, som skal medtages i op- 

følgningen på trepartsaftalen for 2017. Parternes indsats viser sig at have haft en 
god effekt, om end arbejdstagernes motivation for voksen- og efteruddannelse er 
en udfordring. Økonomien bør undersøges nærmere, netop fordi der er forskel på 
det afsatte og det anvendte beløb. Hvilket beløb er det rigtige fremadrettet? 

 
Endvidere gav rapportens omtale af medarbejdernes motivation anledning til en 
kort ordveksling mellem DA og FH. DA fandt, at det ikke var virksomhedernes op- 
gave at gennemtvinge uddannelse for medarbejderne, hvor FH gav udtryk for, at 
styrkelse af motivationen netop er en fælles opgave, hvor virksomhederne jo kan 
motivere medarbejderne ved at fremhæve, dels at det er væsentligt at være nys- 
gerrig, dels pege på hvilken uddannelsesretning, der i virksomhedens øjne er be- 

hov for at medarbejderne vælger, hvis de vil være med i den udvikling. 
 

Formanden afrundede punktet med at glæde sig over, at rapporten viser, at pul- 
jen til opsøgende arbejde har haft en positiv effekt. 
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7 UUL Temaer for UUL 2021 

Formanden henviste til det udsendte materiale og orienterede herefter om, at 
STUK vil formidle UUL-puljens 13 projektrapporter om digital læring til VEU-rå- 
dets orientering, når de er færdiggjort i begyndelsen af 2022, ligesom der efter be- 
hov kan udarbejdes et opsamlende notat om projekternes resultater. Baggrunden 
herfor var et tidligere stillet spørgsmål fra DA. 

Det fremgår af det udsendte materiale, at der er indhentet ideer og forslag fra ef- 
teruddannelsesudvalgene, hvor resultatet er de tre emner: grøn omstilling, fjern- 
undervisning og digital læring samt uddannelsesmuligheden fra AMU til akademi- 
uddannelse. 

 
Lisbeth bang Thorsen oplyste, at der havde været et godt samarbejde med efter- 
uddannelsesudvalgene som netop resulterede i de tre nævnte emner. 

 
FH og DA bakkede op om de tre emner, hvorefter Formanden afrundede punktet. 

8 Evt. 
Formanden konstaterede, at ministeriet ikke havde bemærkninger til dette punkt 
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9 VEU-rådets strategiske målsætninger for VEU og AMU uddannelsernes bi- 
drag til det danske arbejdsmarked i fremtiden. 
Formanden bød velkommen til rådets temadrøftelse. VEU-rådet har tradition for 
at afholde en temadrøftelse om rådets strategi i begyndelsen af hver ny konstituti- 
onsperiode. Men da Børne- og Undervisningsministeren desværre ikke har kunnet 
deltage førend den 14. juni i år, så er det altså først nu - to år inde i denne konsti- 
tutionsperiode -, at temadrøftelsen afholdes. Fire oplægsholdere vil belyse de mu- 
lige forventninger, der vil være til VEU-området med baggrund i de kommende 
års økonomi samt klima- og bæredygtighedsdagsorden. Den 14. juni får rådet be- 
søg af ministeren. Og drøftelsen rundes af på rådsmødet den 23. juni. 

 
De to første oplægsholdere giver deres vurdering af arbejdsmarkedets fremtidige 
behov for nye kompetencer, og de to sidste giver deres bud på, hvordan VEU-ud- 
dannelsesområdet vil forholde sig til de forventede fremtidige uddannelsesbehov. 

 
De fire oplægsholdere er Torben M. Andersen (professor i nationaløkonomi og 
tidl. overvismand), Lars Aagaard (adm. direktør Dansk Energi), Jesper Rønnow Si- 
monsen (sekretariatschef i EVU) og Lars Kunov (direktør DEG). 

 
Torben M. Andersen var bedt om med udgangspunkt i forventningen til de kom- 
mende års økonomiske udvikling at vurdere arbejdsmarkedets fremtidige behov 
for nye kompetencer foranlediget af ny teknologi, bæredygtighed m.m. med fokus 
på faglærte og ufaglærte medarbejderes behov for uddannelsesmæssig opkvalifi- 
cering. 

 
Power-point-oplægget om ”Fremtidens arbejdsmarked” er vedlagt referatet, hvor- 
til der henvises. 

 
Oplæggets fokus var, at ny teknologi kan medføre bekymring for, om jobs forsvin- 
der, men at erfaringerne viser, at det modsatte sker i form af højere beskæftigelse 
og dermed velstandsstigninger. Men det stiller store krav til uddannelses-og ar- 
bejdsmarkedspolitikken, da bestemte jobtyper og uddannelser ikke kan forudsi- 
ges. 

 
Det er den enkelte arbejdstagers tilpasningsevne til opdatering af uddannelse og 
omskoling, der er væsentlig. 

 
Formanden spurgte, om opdelingen i ”skill bias og task bias” var en modificering 
af ideen om, at ufaglærte skal kvalificeres som faglærte? 

 
Torben M. Andersen svarede, at det i hvert fald var en modificering i forhold til, 
hvilke faglige typer af uddannelse, der er behov for. Den teknologiske udvikling 
kan i et stort omfang løse opgaver, der tidligere krævede skills, men derimod kræ- 
ves der stadig kompetencer inden for fx sociale kompetencer og empati, altså ta- 
sks. 
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Signe Tychsen Philip spurgte til, inden for hvilken tidshorisont det vil være mu- 
ligt at beregne arbejdsmarkedsbehovet, når en tidshorisont på 15-20 år er for 
stor. 

 
Torben M. Andersen svarede, at det afhænger af det enkelte område. Fx inden 
for de demografiske områder er der mulighed for ret præcist at foretage en bereg- 
ning af behovet for pædagoger/ lærere og sosu-medarbejdere baseret på antallet 
af nyfødte og antallet af ældre. Men ny teknologi vil jo også her kunne få betydning 
for arbejdsmarkedsbehovet. 

 
Tina Voldby kommenterede opdelingen i ”skill bias og task bias” med reference 
til det tekniske område, hvor installation af ny teknologi kan kræve nye og flere 
kompetencer af installatøren, imedens industriområdet i højere grad kan gøre 
brug af teknologien til opgaveløsningen, hvorfor medarbejdernes kompetencebe- 
hov fokuseres på enkelte specielle kompetencer. Dermed kan den fremtidig tekno- 
logi medføre, at jobfunktioner forsvinder eller ændres i væsentligt omfang. 

 
Lars Aagaard var bedt om med udgangspunkt i forventningen til de kommende 
års klima- og bærdygtighedsdagsorden at give en vurdering af arbejdsmarkedets 
fremtidige behov for nye kompetencer med fokus på faglærte og ufaglærte medar- 
bejderes behov for uddannelsesmæssig opkvalificering i lyset af den teknologiske 
udvikling m.m. 

 
Oplægget omfattede ikke en power-point-præsentation. 

 
Lars Aagaard pointerede, at han kom fra en brancheforening, hvis fokus er på 
energi og ikke på arbejdsmarkedet, hvorfor dagens emne til en vis grad faldt uden 
for det kendte arbejdsområde. 

 
Med baggrund i regeringens ønske om at nå et mål med 70% lavere CO2-udled- 
ning i 2030 sammenlignet med 1990 og fuld klimaneutralitet i 2050, udarbejdede 
Dansk Energi en rapport for at vise, hvordan dette mål kunne nås i praksis. Efter- 
følgende blev en arbejdsmarkedsmodel tilføjet for at se, hvor meget arbejdskraft 
denne klimaomstilling ville kræve. 

 
Dansk Energi er kommet frem til, at man må forvente en efterspørgsel på arbejds- 
kraft på op mod 300.000 medarbejdere frem mod 2030. Det skyldes i høj grad de 
manuelle arbejdsopgaver ifm de fysiske forandringsopgaver som fx nyt lednings- 
værk eller ladere til elbiler langs motorvejene. Fordelingen af de mange nye ar- 
bejdsopgaver er opgjort til, at der behov for 100.000 ufaglærte, 135.000 med en 
erhvervsfaglig uddannelse og 60.000 med længere uddannelser. På erhvervsfag- 
lige uddannelser omfatter det uddannelserne for elektrikere, vvs, smede, og for de 
ufaglærte er det især jord- og beton opgaverne, som måske også kunne kaldes de 
klassiske mandefag, da det er begrænset, hvor mange kvinder der søger jobs in- 
den for disse områder. 
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Da tilsvarende opgaver også skal udføres samtidigt i nabolandene, så forventes 
det ikke at være muligt at importere arbejdskraft, og selvom de arbejdsopgaver, 
der ikke omfatter fysiske forandringer, måske kan løses af medarbejdere i andre 
lande, så må andre løsninger for at sikre den nødvendige arbejdskraft findes. 

 
Det er vigtigt, at arbejdsmarkedsmodellerne, der udarbejdes ifm. fremskrivninger, 
er baseret på 70 % klimamålsætningen. Det gælder også for efteruddannelsesom- 
rådet. Dernæst er det vigtigt, at flere får en erhvervsuddannelse, ligesom energi- 
sektoren må sikre, at der er praktikpladser. Herefter kunne man overveje diffe- 
rentieret SU, afhængig af behovet for uddannelsen, eksamenspræmie for at vælge 
uddannelser, der er behov for, og føre en arbejdsmarkedspolitik, der sikrer ar- 
bejdsudbuddet i den private sektor. Endvidere skal der investeres i automatise- 
ring og digitalisering samt oprettelse af uddannelser målrettet klimaopgaverne. 

 
Tina Voldby gav udtryk for at anerkende analysen af omstillingen og behovet for 
arbejdskraft inden for de områder, der nævnes, men anerkender ikke antallet for 
der er også noget, der ikke skal laves, for eksempel vil der være færre oliefyr, der 
skal serviceres. 

 
Nanna Højlund var enig i, at vi får brug for mange flere faglærte, men også, at vi 
har en stor gruppe ufaglærte på arbejdsmarkedet. Hvad kan virksomheder gøre 
for at opkvalificere denne medarbejdergruppe til de nye klima relaterede opga- 
ver? 

 
Lars Espersen pegede på, at arbejdsvilkårene skal være så attraktive, at medar- 
bejderne forbliver i deres jobs. De ældre medarbejdere udgør således en arbejds- 
gruppe, vi skal sikre fortsat er i arbejde. For ellers er løsningen import af arbejds- 
kraft. 

 
Jannik Bay pegede på, at vi nok skulle undgå planøkonomi-tanken, fordi det er 
svært at se, hvordan udviklingen rent faktisk bliver, og i stedet sikre en agilitet på 
efteruddannelsesområdet, så uddannelserne kan tilpasses. For eksempel vil det 
være hurtigere at sikre efteruddannelse end at oprette nye erhvervsuddannelser. 
Endvidere er det nødvendigt at sikre STEM-kompetencerne. 
Pia Andersen pointerede nødvendigheden af også at gøre det mere attraktivt for 
kvinder at gå ind i de konstruktionsmæssige uddannelser og arbejdsopgaver. 50% 
af befolkningen må ikke afskrives, når behovet er så stort. 

 
Lars Aagaard svarede Nanna Højlund, at der er et indsatsområde omkring tyde- 
liggørelsen af de kompetencer, der fremadrettet er behov for, samt hvilke udvik- 
lingsmuligheder det kan give den enkelte. Opgaven kan ligge både i og uden for 
virksomhederne, men virksomhederne har et ansvar for at udvikle medarbej- 
derne. Og så må rekruttereingen ikke være fokuseret på køn. 
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Jesper Rønnow Simonsen var bedt om at se på, hvordan et efteruddannelsesud- 
valg som ETIE kan møde arbejdsmarkedets forventede behov for nye kompeten- 
cer foranlediget af ny teknologi, bæredygtighed og klimadagsorden, og hvor AMU- 
systemet bevæger sig hen i de kommende 5-10 år. 

 
Power-point-oplægget om ”Arbejdsmarkedets forventede behov for nye kompe- 
tencer” er vedlagt referatet, hvortil der henvises. 

 
Oplæggets fokus var, at kursisterne skal sikres kompetence i anvendelse af ny tek- 
nologi, og at bæredygtighed og grøn omstilling ikke i sig selv er kompetencer, men 
elementer der skal integreres i uddannelsen. Uddannelse skal ikke anskues som 
en trappe, hvor en uddannelse bygger oven på tidligere uddannelser, men der- 
imod mere som pakker bestående af forskellige elementer fra forskellige uddan- 
nelsesniveauer. AMU skal således tænkes sammen på tværs af hele uddannelses- 
sektoren. Hertil kræves valide data, dels på efterspørgselssiden mht. hvilke kurser 
en given målgruppe anvender, dels på udbudssiden mht. type af kursus. 

 
Formanden spurgte om, hvordan man kommer fra en teknologiudvikling til et 
færdigt kursus, og om skolerne er tilstrækkeligt forberedt på at skulle levere ift. 
en ny teknologiudvikling. 

 
Jesper Rønnow Simonsen pegede på et konkret eksempel, hvor fagpersoner som 
faglærere/konsulenter udviklede et konkret kursus, så det både kunne leve op til 
de uddannelsesmæssige krav og være klar til et hurtigt udbud. Der er et tæt sam- 
arbejde mellem efteruddannelsesudvalg og skoler for at sikre, at uddannelsesind- 
holdet anvender den nyeste teknologi. 

 
Lars Kunov fortalte om, hvordan DEG (Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier) 
ser, at VEU og AMU skolerne kan imødekomme arbejdsmarkedets forventede be- 
hov for nye kompetencer foranlediget af ny teknologi og klimadagsorden? 

 
Power-point-oplægget om ”Hvordan kan erhvervsskoler og AMU centre imøde- 
komme arbejdsmarkedets forventede behov for nye kompetencer foranlediget af 
ny teknologi og klimadagsordenen?” er vedlagt referatet, hvortil der henvises. 

 
Oplægget tog udgangspunkt, at samfundet skal ud af 3 kriser (sundhedskrise, øko- 
nomisk krise og klimakrise) ved at sikre opkvalificering af medarbejderne. Det ek- 
sisterende uddannelsessystem er klar til denne opkvalificering, men der skal være 
fokus på indhold og undervisere samt at få flere til at påbegynde uddannelserne. 
Derfor skal AMU udvikles, der skal investeres og vejledes mere, samtidig med at 
der skal være mulighed for fagligt løft og sporskifte. Det betyder således fokus på 
uddannelse inden for de basale kompetencer og grundlæggende digitale kompe- 
tencer for at få voksne til efteruddanne sig, samtidig med at udstyret på skolerne 
skal være up to date. DEG har endvidere indledt samarbejde med flere interesse- 
organisationer, så skolerne er klar til at forestå denne opkvalificering inden for 
den digitale og grønne dagsorden samt klimadagsordenen. 
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Formanden takkede for et inspirerende oplæg. 
 

Herefter afsluttede formanden punktet med en tak til alle oplægsholdere og deres 
fine og relevante i talesætning af de udfordringer, som den digitale og grønne 
dagsorden samt klimadagsordenen skaber. 

 
På junimødet samles de mange synspunkter fra dette møde og mødet med mini- 
steren. 

 
Mødet med Børne- og Undervisningsministeren er mandag den 14. juni kl 12.45.- 
13.15, og næste rådsmøde er den 23. juni kl 13.30 – 15.30. 
Det må forventes, at begge møder vil blive afholdt over Skype. 
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Møde den 23. juni 2021 

 
 

Punkt 3: Meddelelser fra Formanden 
 
 
 
 
 
 

Materiale: Intet 

Bemærkninger: Ingen 

Behandling: Til drøftelse, bearbejdelse og godkendelse. 
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Møde den 23. juni 2021 

 
 

Punkt 4: Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet 
 
 
 
 
 

 

Materiale: Intet 

Bemærkninger: Meddelelser omfatter bl.a orientering om status på 
initiativet Èn indgang og efteruddannelse.dk 

Behandling: 
 

Til drøftelse. 
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Møde den 23. juni 2021 

 
 

Punkt 5: Strategidrøftelse 
i fortsættelse af rådsmødet den 28. april 

 
 
 
 
 

 

Materiale: Planche med oversigt over oplægsholdernes pointer fra 
mødet den 28. april samt Power Points fra oplægshol- 
derne vedlagt som selvstændige dokumenter 

Bemærkninger: Strategidrøftelsen begynder kl. 14.00, hvor forman- 
den kort ridser de væsentligste punkter op fra tema- 
drøftelsen den 28. april 

 
14:05 – 14:30 
Drøftelse i rådet herom. 

 
14:35 
Drøftelsen afrundes af formanden 

Behandling: Til drøftelse, bearbejdelse og godkendelse. 
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Planche over de 4 vigtigste pointer fra oplægsholdernes foredrag om 
VEU i fremtiden 

Torben M. Andersen vurderede (med udgangs- 
punkt i forventningen til de kommende års 
økonomiske udvikling) arbejdsmarkedets frem- 
tidige behov for nye kompetencer foranlediget af 
ny teknologi, bæredygtighed m.m. med fokus på 
faglærte og ufaglærte medarbejderes behov for 
uddannelsesmæssig opkvalificering: 

 
 3 Trends: Ny teknologi og globalisering, 

Længere arbejdsliv og Covid-pandemi 
 Klar sammenhæng mlm. uddannelse og 

beskæftigelse 
 Fremtidens arbejdsmarked medfører store 

omstillingskrav 
 Det er den enkelte arbejdstagers 

tilpasningsevne til opdatering af uddannelse 
og omskoling, der er væsentlig. 

Lars Aagaard vurderede (med udgangspunkt i 
forventningen til de kommende års klima- og 
bæredygtighedsdagsorden) 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. 

 
 Forventning om klimareduktion vil øge 

efterspørgslen på arbejdskraft i væsentligt 
omfang 

 Import af arbejdskraft eller eksport af 
opgaver kan ikke forventes at være en 
mulighed 

 Derfor behov for differentieret SU, 
eksamens-præmie for at vælge bestemte 
uddannelser, investering i automatisering og 
digitalisering samt oprettelse af uddannelser 
målrettet klimaopgaverne. 

 Virksomhederne har et ansvar for at udvikle 
og rekruttere medarbejdere uden skelen til 
køn. 

Jesper Rønnow Simonsen fokuserede på, 
hvordan et EUU kan møde arbejdsmarkedets 
forventede behov for nye kompetencer 
foranlediget af ny teknologi, bæredygtighed og 
klimadagsorden, og hvor AMU-systemet 
bevæger sig hen i fremtiden. 

 
 Kursisterne skal sikres kompetence i 

anvendelse af ny teknologi, men 
bæredygtighed og grøn omstilling er ikke 
kompetencer, derimod elementer der skal 
integreres i uddannelsen. 

 Uddannelse er ikke en opadstigende trappe, 
men mere en pakke af forskellige elementer 
fra forskellige uddannelsesniveauer. 

 AMU skal tænkes sammen på tværs af hele 
uddannelsessektoren 

 Tæt samarbejde mellem EUU og skoler for at 
sikre, at uddannelsesindholdet anvender den 
nyeste teknologi. 

Lars Kunov orienterede om DEG’s syn på, 
hvordan VEU og AMU skolerne kan 
imødekomme arbejdsmarkedets forventede 
behov for nye kompetencer foranlediget af ny 
teknologi og klimadagsorden 

 

 Vi skal ud af 3 kriser: sundheds-, økonomisk- 
og klimakrise ved at sikre opkvalificering af 
medarbejderne 

 AMU skal udvikles, der skal investeres og 
vejledes mere, samtidig med at der skal være 
mulighed for fagligt løft og sporskifte 

 Basale færdigheder er væsentlige 

 Nødvendigt at identificere og fjerne 
barrierer for brug af VEU. 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
 

 

 
Møde den 23. juni 2021 

 
 

Punkt 6: Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og 

almen VEU i 1. kvartal 2021 

 
 
 
 

Materiale: Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsret- 
tede voksen- og efteruddannelsesområde for 1. kvar- 
tal 2021 

Bemærkninger: 
 

For alle opgørelser i rapporten tages der forbehold for, 
at alle udbydere af VEU i 1. kvartal 2021 og 2020 har 
været omlagt til varierende niveauer af nødundervis- 
ning som følge af Covid-19 

Behandling: 
 

Til drøftelse og bearbejdelse. 
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Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og 
efteruddannelsesområde for 1. kvartal 2021 

Maj 2021 
 

Resume 

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

efteruddannelse for 1. kvartal 2021.  

 

Forbehold for Covid-19 

For alle opgørelser i rapporten tages der 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 derfor tages forbehold for Covid-19-nedlukningernes 

betydning for aktiviteten. 

 

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

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

udbyderne udbetalt tilskud baseret på kursus-tilmeldinger indgået inden 

nedlukningerne, for kurser der måtte aflyses pga. covid-19-nedlukningerne, og 

som ikke kunne afholdes som nødundervisning. Den ikke-afholdte aktivitet er 

en delmængde af rapportens datagrundlag, da den bygger på tilskudsdata.  

 

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 
I 1. kvartal 2021 er den ordinære aktivitet på Arbejdsmarkedsuddannelserne 
(AMU) målt i årselever faldet med 28 pct. i forhold til 1. kvartal 2020. Forbruget 
på AMU er i 1. kvartal 2021 faldet med 21 pct. i forhold til 1. kvartal 2020.  
 
Aktiviteten på AMU er for 6 ugers jobrettet uddannelse faldet med 23 pct., mens 
den øvrige rekvirerede aktivitet er faldet med 20 pct. ift. 1. kvartal 2020. Den 
samlede AMU-aktivitet for både beskæftigede og ledige er faldet med 27 pct. i 
forhold til 1. kvartal 2021. 
 
Forbruget af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og logi) udgør i 1. kvartal 
2021 150,9 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 33 pct. ift. 1. kvartal 2020.  
 
Almen voksenuddannelse 
På det almene område er aktiviteten på FVU inklusiv rekvireret aktivitet faldet 
med 24 pct. i 1. kvartal 2021 sammenlignet med samme periode sidste år. Ser vi 
bort fra rekvireret aktivitet, er FVU-aktiviteten faldet med 23 pct. Det samlede 
aktivitetsfald på FVU skyldes især et større fald på FVU-dansk og FVU-
matematik. Her er aktiviteten (ekskl. rekvireret aktivitet) faldet med 26 pct. i 1. 
kvartal 2021 sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiviteten på FVU 
(ekskl. rekvireret aktivitet) udgør i alt ca. 37 pct. af den budgetterede aktivitet 
på FL21.  
 
I 1. kvartal 2021 blev der foretaget 4.133 screeninger på FVU, hvilket er et fald 
på 63 pct. i forhold til 1. kvartal 2020. 
 
Aktiviteten på avu (ekskl. rekvireret aktivitet) er faldet med 6 pct., mens 
aktiviteten på OBU er faldet med 5 pct. sammenlignet med samme periode 
sidste år. Virksomhedsrettet OBU udgør ca. 17 pct. af den samlede aktivitet på 
ordblindeområdet i 1. kvartal 2021. OBU- og avu-aktiviteten i 1. kvartal 2021 
udgør hhv. 13 pct. og 42 pct. af den budgetterede aktivitet på FL21. 
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Aktivitet på erhvervsrettet VEU 
Den samlede ordinære aktivitet på AMU – dvs. aktivitet inden for de fælles 
kompetencebeskrivelser (FKB) – udgør i 1. kvartal 2021 918 årselever. Samlet set er der 
budgetteret med en aktivitet inden for FKB på 5.608 årselever i 2021, hvormed aktiviteten i 1. 
kvartal 2021 udgør 16 pct. af det budgetterede på FL21. Dette svarer til et aktivitetsfald på 28 
pct. ift. 1. kvartal 2020. 
 
Tabel 1: Aktivitet i 1. kvartal 2021 - inden for de fælles 
kompetencebeskrivelser (FKB), ÅE 

Kolonne1 

Aktivitet 
1. kvartal 
2021 

Budgetteret 
aktivitet FL 
2021 

Andel af 
budgetteret 
aktivitet på FL 
2021 

Aktivitetsændring 
ift. 1. kvartal 
2020, i pct. 

AB Metalindustriens 
Uddannelsesudvalg 

26 228 11% -48% 

AD Handel, 
Administration, 
Kommunikation og 
Ledelse 

61 597 10% -45% 

AE Service Erhvervenes 
Efteruddannelsesudvalg 

30 193 16% -21% 

AF Bygge-
/Anlægsområdet og -
Industri 

96 496 19% -37% 

AG Tekniske 
Installationer og Energi 

8 101 8% -59% 

AH Træets 
Efteruddannelser 

0 1 0% -100% 

AI Mejeri- og 
Jordbrugets 
Efteruddannelsesudvalg 

37 280 13% -51% 

AJ Køkken-Hotel-
Restaurant-Bager-
Konditor-Kødbranchen 

10 88 12% -47% 

AK 
Transporterhvervets 
Uddannelser 

515 2463 21% -4% 

AL Pædagogiske 
Område og Social og 
Sundhedsområdet 

63 532 12% -49% 

AP Tværgående kurser 
& flygtninge-
/indvandrerkurser 

8 40 20% -15% 

AQ IF & MI - Svejsning 
og fyringsteknik 

34 184 19% -22% 

AT Individuel 
kompetencevurdering 

2 16 15% -35% 

AA Industriens 
Fællesudvalg 

28 389 7% -72% 

I alt 918 5.608 16% -28% 

 
Den samlede aktivitet på AMU for både beskæftigede og ledige (dvs. inkl. rekvireret aktivitet) 
udgør 1.275 årselever i 1. kvartal 2021, hvilket svarer til et fald på 27 pct. sammenlignet med 1. 
kvartal 2020, jf. tabel 2.  
 
Ud over den ordinære aktivitet, der udgør 918 årselever i 1. kvartal 2021, består den samlede 
aktivitet på AMU af 196 årselever på 6 ugers selvvalgt uddannelse, 21 årselever for personer 
med videregående uddannelse samt 141 årselever vedrørende øvrig rekvireret uddannelse.  
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Tabel 2: Rekvireret AMU-aktivitet i 1. kvartal 2021, ÅE 
 

        

Kolonne1 
6 

ugers 
selvval

gt 
uddan
nelse 

Aktivitetsæ
ndring i 

pct. ift. 1. 
kvt. 2020 

Persone
r med 

en 
videreg
ående 

uddann
else 

Aktivitetsæ
ndring i 

pct. ift. 1. 
kvt. 2020   

Øvrigt 
rekvir

eret 
aktivi

tet 

Aktivitetsæ
ndring i 

pct. ift. 1. 
kvt. 2020  

Aktiv
itet i 
alt, 

inkl. 
tabel 

1 

Aktivitetsæ
ndring i 

pct. ift. 1- 
kvt. 2020 

AB 
Metalindustrie
ns 
Uddannelsesu
dvalg 

 1  -48%  1  -29%  0  -92%  27  -48% 

AD Handel, 
Administratio
n, 
Kommunikatio
n og Ledelse 

 31  -31%  10  -32%  16  18%  119  -36% 

AE Service 
Erhvervenes 
Efteruddannel
sesudvalg 

 4  -44%  0  -55%  12  -1%  47  -20% 

AF Bygge-
/Anlægsområd
et og -Industri 

 6  -28%  1  -51%  8  -25%  111  -36% 

AG Tekniske 
Installationer 
og Energi 

 1  11%  0  -62%  1  -61%  11  -56% 

AH Træets 
Efteruddannel
ser 

 -    -100%  -    -100%  -    0%  -    -100% 

AI Mejeri- og 
Jordbrugets 
Efteruddannel
sesudvalg 

 4  -77%  0  -85%  3  -63%  44  -57% 

AJ Køkken-
Hotel-
Restaurant-
Bager-
Konditor-
Kødbranchen 

 0  -87%  0  -83%  3  -76%  14  -62% 

AK 
Transporterhv
ervets 
Uddannelser 

 131  -8%  1  -87%  86  -6%  733  -6% 

AL 
Pædagogiske 
Område og 
Social og 
Sundhedsområ
det 

 3  31%  3  -63%  3  -12%  72  -48% 

AP 
Tværgående 
kurser & 
flygtninge-
/indvandrerku
rser 

 0  -67%  1  178%  3  122%  13  9% 
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Tabel 2: Rekvireret AMU-aktivitet i 1. kvartal 2021, ÅE 

AQ IF & MI - 
Svejsning og 
fyringsteknik 

 10  -30%  0  -96%  4  -7%  48  -23% 

AT Individuel 
kompetencevu
rdering 

 -    -100%  -    -100%  0  -98%  2  -43% 

AA Industriens 
Fællesudvalg 

 3  -70%  1  -77%  1  -90%  33  -74% 

I alt 
 196  -23%  21  -57%  141  -20%  

1.27
5  

-27% 

Anm.: ’Heraf personer med en videregående uddannelse’ dækker over personer med en 
videregående uddannelse, hvor der er opkrævet fuld deltagerbetaling. 
 
Figur 1 viser, som supplement til forbrugsrapportens fokus på indeværende år, en længere 
tidsserie over udviklingen i aktiviteten inden for den fælles kompetencebeskrivelse 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 i 1. kvartal 2021 faldet med 21 pct. sammenlignet med forbruget i 1 
kvartal 2020, og forbrugsprocenten er på 19 pct. af det budgetterede på FL21, jf. tabel 3.  
 

Tabel 3: Forbrug af undervisningstaxameter i mio. kr. - inden for de fælles 
kompetencebeskrivelser (FKB) i 1. kvartal 2021, ÅE 

Kolonne1 

Forbrug  
Budgetteret 
forbrug FL 

2021 

Andel af 
budgetteret 
forbrug på 

FL21 

Forbrugsændring 
ift. 1. kvartal 

2020 

AB Metalindustriens 
Uddannelsesudvalg 

 2,2  17,6 13% -45% 

AD Handel, 
Administration, 
Kommunikation og 
Ledelse 

 3,0  27,9 11% -44% 

 -

 2.000
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 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

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

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

Årselever
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Tabel 3: Forbrug af undervisningstaxameter i mio. kr. - inden for de fælles 
kompetencebeskrivelser (FKB) i 1. kvartal 2021, ÅE 

AE Service Erhvervenes 
Efteruddannelsesudvalg 

 1,7  10,6 16% -21% 

AF Bygge-
/Anlægsområdet og -
Industri 

 8,3  42,2 20% -39% 

AG Tekniske 
Installationer og Energi 

 0,8  8,4 10% -55% 

AH Træets 
Efteruddannelser 

 -    0,1 0% -100% 

AI Mejeri- og 
Jordbrugets 
Efteruddannelsesudvalg 

 2,7  20,5 13% -52% 

AJ Køkken-Hotel-
Restaurant-Bager-
Konditor-Kødbranchen 

 0,7  5,2 13% -43% 

AK 
Transporterhvervets 
Uddannelser 

 71,8  324,4 22% -3% 

AL Pædagogiske 
Område og Social og 
Sundhedsområdet 

 5,4  41,6 13% -46% 

AP Tværgående kurser 
& flygtninge-
/indvandrerkurser 

 0,6  2,7 22% -10% 

AQ IF & MI - Svejsning 
og fyringsteknik 

 5,2  26,5 20% -22% 

AT Individuel 
kompetencevurdering 

 0,2  1,3 16% -32% 

AA Industriens 
Fællesudvalg 

 2,7  28,0 10% -62% 

I alt  105,4  557,0 19% -21% 

Anm.: 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 33 pct. i forhold 
til 1. kvartal 2020, jf. tabel 4. Forbruget af godtgørelse alene er faldet med 34 pct. i 1. kvartal 
2021 sammenlignet med samme periode sidste år, mens forbruget af befordringstilskud er 
faldet med 50 pct. Forbruget af kost og logi er steget med 7 pct.  
 

Tabel 4: Forbrug af VEU-godtgørelse i mio. kr. eksklusiv hensættelser  

Kolonne1 Forbrug 1. kvartal 2021 Forbrugsændring ift. 1. kvartal 2020 

Godtgørelse 134,1 -34% 

Befordring 6,1 -50% 

Kost og logi 10,7 7% 

I alt 150,9 -33% 

Kilde: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 
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 1. kvartal 2021 er opgjort til 82 pct., hvilket er en 
stigning på 17 procentpoint ift. trækprocenten i hele 2020 jf., figur 2. Den store stigning skyldes 
formentligt, at der i trækprocenten for 2020 indgår aktivitet fra ikke-afholdte kurser, som har 
udløst statstilskud pga. covid-19-nedlukningerne, men ikke VEU-godtgørelse. Der kan også ligge 
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aktivitet fra ikke-afholdte kurser i 2021, men da AMU-udbyderne blev lukket ned i december 
2020, må det formodes, at størstedelen af den ikke-afholdte aktivitet ligger tæt på 
nedlukningstidspunkterne i marts 2020 og december 2020, hvor det har været sværere for 
skolerne at nå at omlægge til alternative undervisningsformer.  
 

 
 
Kilde: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og BUVM 
 
 

  
Kilde: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 
Anm.: Figuren viser udviklingen i forbruget af VEU-godtgørelse eksklusiv forbrug til befordring og 
kost & logi.  
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Aktivitet på FVU  
I tabel 5-8 ses aktiviteten på FVU i 1. kvartal 2021 sammenlignet med aktiviteten samme 

periode sidste år. 

 

For FVU ligger aktiviteten inklusiv rekvireret aktivitet i 1. kvartal 2021 på 1.057 årselever. Det 

svarer til et fald på 24 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Faldet skyldes et fald i 

aktiviteten på FVU-dansk og FVU-matematik. Her er aktiviteten (inkl. rekvireret aktivitet) faldet 

med hhv. 27 pct. og 25 pct. i 1. kvartal 2021 sammenlignet med samme periode sidste år. 

 

I 1. kvartal 2021 udgør aktiviteten på FVU-engelsk 20 årselever, mens den på FVU-digital udgør 

56 årselever. Sammenlignet med samme periode sidste år er der sket en stigning i antallet af 

årselever på både FVU-engelsk og FVU-digital. 

 

I 1. kvartal 2021 er årseleverne derudover fordelt med 862 årselever på FVU-dansk (hvoraf 115 

er årselever på FVU-Start) og 120 årselever på FVU-matematik.  

 

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

  1. kvartal 2020 1. kvartal 2021 
Aktivitetsændring 

ift. sidste år  

FVU-dansk 1.175 862 -313 (-27%) 

- heraf FVU-Start 171 115 -56 (-33%) 

FVU-matematik 160 120 -40 (-25%) 

FVU-engelsk 17 20 3 (20%) 

FVU-digital 30 56 26 (87%) 

I alt FVU 1.382 1.057 -325 (-24%) 

 
I 1. kvartal 2021 står driftsoverenskomstparterne for 65 pct. af den samlede aktivitet på FVU 

inkl. rekvireret aktivitet. Blandt driftsoverenskomstparterne står sprogcentre samt 

folkeoplysningsforbund og daghøjskoler for størstedelen af aktiviteten, jf. tabel 6. Både på 

VUC’er og på institutioner med driftsoverenskomster er antallet af årselever på FVU faldet 

sammenlignet med samme periode sidste år. På institutioner med driftsoverenskomst er 

antallet af årselever faldet med 27 pct. På VUC’er er antallet af årselever faldet med 16 pct.  

 

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

  1. kvartal 2020 1. kvartal 2021 
Ændring 
ift. sidste 

år  

VUC 445 374 -71 (-16%) 

Driftsoverenskomstparter 
937 682 -255 (-

27%) 

- heraf sprogcentre 
503 321 -182 (-

36%) 

- heraf folkeoplysning og 
daghøjskoler 

341 321 
-20 (-6%) 

- heraf erhvervsskoler mv. 85 38 -47 (-55%) 

- heraf specialskoler for voksne 8 2  -6 (-73%) 

I alt 
1.382 1.057 -325 (-

24%) 

 
Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgør 1.016 årselever i 1. kvartal 2021. I forhold til 

sidste år svarer det til et fald på 23 pct., jf. tabel 7. Faldet i aktivitet skyldes også her et fald på 

FVU-dansk og FVU-matematik, som begge sammenlignet med 1. kvartal 2020 er faldet med 26 
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pct. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) i 1. kvartal 2021 udgør ca. 37 pct. af den 

budgetterede aktivitet på FL21. 
 

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

  1. kvartal 2020 1. kvartal 2021 
Aktivitetsændring 

ift. sidste år  

FVU-dansk 1.135 835 -300 (-26%) 

- heraf FVU-Start 169 113 -56 (-33%) 

FVU-matematik 142 105 -37 (-26%) 

FVU-engelsk 17 20 3 (20%) 

FVU-digital 30 56 26 (86%) 

I alt FVU 1.324 1.016 -308 (-23%) 

 
64 pct. af den samlede FVU-aktivitet (ekskl. rekvireret aktivitet) er i 1. kvartal 2021 afviklet af 

institutioner med driftsoverenskomst. Sprogcentre samt folkeoplysningsforbund og 

daghøjskoler står for størstedelen af driftsoverenskomstparternes aktivitet. På institutioner 

med driftsoverenskomster er aktiviteten faldet med 27 pct. i forhold til samme periode i 2020. 

På VUC’er er aktiviteten faldet med 15 pct.  

 

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

  1. kvartal 2020 1. kvartal 2021 
Ændring ift. 

sidste år  

VUC 425 361 -63 (-15%) 

Driftsoverenskomstparter 899 654 -245 (-27%) 

- heraf sprogcentre 493 316 -177 (-36%) 

- heraf folkeoplysning og 
daghøjskoler 

318 299 
-19 (-6%) 

- heraf erhvervsskoler mv. 84 38 -46 (-55%) 

- heraf specialskoler for voksne 4 1 -3 (-69%) 

I alt 1.324 1.016 -308 (-23%) 

 
Antal FVU-screeninger 
Tabel 9 viser alle FVU-screeninger indberettet til Børne- og Undervisningsministeriet i 1. kvartal 

i årene 2018-2021. I 1. kvartal 2021 gennemførte institutionerne i alt 4.133 screeninger i 

forbindelse med FVU, hvilket svarer til et fald på 63 pct. i forhold til samme periode i 2020.   

 
 
 

Tabel 9: Antal FVU-screeninger  

  
1. kvartal 

2018 

1. 
kvartal 

2019 

1. kvartal 
2020 

1. kvartal 
2021 

Ændring fra  
1. kvartal 2020 

til  
1. kvartal 2021 

I alt 13.402 15.185 11.014 4.133 -6.881 (-63%) 

Heraf 
individuelle  
screeninger 

- 9.757 8.226 3.758 -4.468 (-54%) 

Heraf fælles- 
screeninger 

- 5.428 2.788 375 -2.413 (-87%) 

 

Sammenholdt med samme periode sidste år er der sket et fald i antallet af individuelle og 

fællesscreeninger i 1. kvartal 2021. Faldet kan henføres til det generelle fald i aktiviteten på 
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FVU-fagene FVU-dansk og FVU-matematik, men der er også usikkerhed om effekten af COVID-

19. 

 

Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne  
I tabel 10-11 ses aktiviteten opgjort i antal årselever på ordblindeområdet i 1. kvartal 2021 

sammenlignet med samme periode sidste år.  

 

Den samlede aktivitet ligger i 1. kvartal 2021 på 55 årselever. Sammenlignet med samme 

periode sidste år svarer det til et fald i aktiviteten på 5 pct. jf. tabel 10. Virksomhedsrettet OBU 

udgør 9 årselever svarende til ca. 17 pct. af den samlede aktivitet på ordblindeområdet. 

Aktiviteten på OBU i alt i 1. kvartal 2021 udgør ca. 13 pct. af den budgetterede aktivitet på FL21.   

 

Tabel 10: Aktivitet i årselever - Ordblindeundervisning for voksne 

  
1. kvartal 

2020 
1. kvartal 

2021 
Aktivitetsændring ift. 

sidste år  

OBU i alt 58 55 -3 (-5%) 

-heraf virksomhedsrettet 
OBU 

12 9 -2 (-21%) 

 
På ordblindeområdet står driftsoverenskomstparterne for 55 pct. af den samlede aktivitet. 

Blandt driftsoverenskomstparterne står folkeoplysningsforbundene og daghøjskolerne for 

størstedelen af aktiviteten. Driftsoverenskomstparter har oplevet et lille fald i aktiviteten 

sammenlignet med samme periode sidste år. På institutioner med driftsoverenskomst er 

aktiviteten faldet med 10 pct., mens aktiviteten på VUC’erne ligger på niveau med samme 

periode sidste år, jf. tabel 11.  

 

Tabel 11: Driftsoverenskomstparter på Ordblindeundervisning for 
voksne, i årselever 

  1. kvartal 2020 1. kvartal 2021 
Ændring ift. 

sidste år  

VUC 25 25 0 (0%) 

Driftsoverenskomstparter 33 30 -3 (-10%) 

- heraf sprogcentre 1 3 2 (78%) 

- heraf folkeoplysning og 
daghøjskoler 

28 24 
-3 (-13%) 

- heraf erhvervsskoler mv. 2 2 0 (0%) 

- heraf specialskoler for voksne 2 1 -1 (-50%) 

I alt 58 55 -3 (-5%) 

 
Aktivitet på almen voksenuddannelse  
På almen voksenuddannelse (avu) udgør den samlede aktivitet ekskl. rekvireret aktivitet i 1. 

kvartal 2021 2.305 årselever, jf. tabel 12. Det svarer til et fald i aktiviteten på 6 pct. 

sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiviteten på avu-området (ekskl. rekvireret 

aktivitet) i 1. kvartal 2021 udgør ca. 42 pct. af den budgetterede aktivitet på FL21.  
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Tabel 12: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – Almen 
voksenuddannelse (avu) 

  1. kvartal 2020 1. kvartal 2021 
Aktivitetsændring ift. sidste 

år  

I alt 2.452 2.305 -147 (-6%) 

 
Aktiviteten på avu inkl. rekvireret aktivitet udgør i 1. kvartal 2021 2.321 årselever, jf. tabel 13. 

Det svarer også til et fald i aktiviteten på 6 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. 

 

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

  1. kvartal 2020 1. kvartal 2021 
Aktivitetsændring ift. sidste 

år 

I alt 2.480 2.321 -159 (-6%) 

 
Aktiviteten på kernefag udgør i alt 98,4 pct. af den samlede aktivitet på avu, mens aktiviteten på 

tilbudsfag udgør 1,6 pct., jf. tabel 14.  

 

Tabel 14: Fordeling mellem kernefag og tilbudsfag på almen 
voksenuddannelse (avu) 

  
Antal årselever  

på kernefag 
Antal årselever 

på tilbudsfag 

Kernefag 
andel af 

avu-
aktivitet 

(%) 

Tilbudsfag 
andel af 

avu-
aktivitet 

1. kvartal 
2020 

2.390 62 97,5% 2,5% 

1. kvartal 
2021 

2.267 38 98,4% 1,6% 
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Møde den 23. juni 2021 

 
 

Punkt 7: Status for Vis Kvalitet 
 
 
 
 

 

Materiale: Notat om Viskvalitet.dk 2021 

 
Bemærkninger: 

 
VEU-Rådet får årlige orienteringer om status for eva- 
lueringsresultater og arbejdet med Viskvalitet.dk. 
VEU-rådet fik den seneste forelæggelse af status for 
evalueringerne i juni 2020. 

 
Til orientering vises i det følgende en oversigt over 
udviklingen i evalueringsresultater fra de seneste to 
år, og anvendelsen af Viskvalitet.dk i styrelsens tilsyn 
gennemgås kort. 

 
Herudover gives der en status for udvikling og drift 
af styrelsens redskaber på området. 

 
Behandling: 

 
Til orientering og evt. drøftelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sekretariatet 
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Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 

 
 

 
 
 
 
 

Status for Viskvalitet.dk til VEU-rådet 2021 

 
VEU-Rådet får årlige orienteringer om status for evalueringsresulta- 
ter og arbejdet med Viskvalitet.dk. VEU-rådet fik den seneste fore- 
læggelse af status for evalueringerne i juni 2020. 

 
Til orientering vises i det følgende en oversigt over udviklingen i eva- 
lueringsresultater fra de seneste to år, og anvendelsen af Viskvali- 
tet.dk i styrelsens tilsyn gennemgås kort. 

 
Herudover gives der en status for udvikling og drift af styrelsens red- 
skaber på området. 

 
Oversigt over de overordnede evalueringsresultater 
I Viskvalitet.dk får alle kursusdeltagere på AMU mulighed for at eva- 
luere den arbejdsmarkedsuddannelse, de har gennemført. Evaluerin- 
gen foregår ved hjælp af et spørgeskema, hvor en del af spørgsmå- 
lene er fælles for alle uddannelser. 

 
Der er som bilag vedlagt en samlet oversigt over udviklingen i de en- 
kelte AMU-udbyderes evalueringsresultater opgjort kvartalsvis de 
seneste godt to år, dvs. for 2019, 2020 og 1. kvartal 2021. Oversigten 
er sorteret efter kursusudbytte, som er den af de tre kvalitetsdimen- 
sioner1, der er gennemgående i styrelsens risikobaserede kvalitetstil- 
syn. 

 
Tal for tilfredshed opgjort pr. AMU-udbyder 
Tabellen nedenfor viser et udsnit med de ti højest og de ti lavest vur- 
derede AMU-udbydere de pågældende perioder. 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Tlf. nr.: 33 92 50 00 

E-mail: stuk@stukuvm.dk 

www.stukuvm.dk 

CVR nr.: 29634750 

1. juni 2021 

Sags nr.: 18/06942 

 
 
 
 

 

1 I spørgeskemaerne er de spørgsmål, som alle deltagere får, inddelt i tre grupper, kaldet 

kvalitetsdimensioner: Kursusudbytte, lærerens præstation og undervisningens form og 

indhold, med henblik på at kvalitetsdimensionerne kan være afsæt for en mere målrettet 

dialog om resultaterne, både lokalt og mellem AMU-udbyderne og styrelsen. 
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Den generelle tilfredshed med kursusudbyttet på AMU ligger pænt i 
perioden 2019-21. Landsgennemsnittet er 7,8 i 1. kvartal 2021 på en 
skala fra 0 til 10, og niveauet har været stabilt i perioden. 
Den dårligste vurdering, deltagerne har givet en AMU-udbyder er 6,5 
i 1. kvartal 2021, mens de bedste vurderinger er på over 9 og pænt 
over landsgennemsnittet. Tabellerne viser, at der hen over årene 
sker forskydninger i deltagernes vurderinger af kursusudbyttet hos 
de forskellige AMU-udbydere. 

De ti AMU-udbydere med højest vurderede kursusbytte: 

2019 2020 1. kvartal 2021

Professionshøjskolen 
UC Syddanmark 

8,8 Professionshøjskolen 
UC Syddanmark 

8,8 Social- og Sundheds- 
skolen, Fredericia- 
Vejle-Horsens 

9,1 

SOSU Østjylland 8,8 SOSU Østjylland 8,7 Viden Djurs 9,0 

Viden Djurs 8,8 SOSU H 8,6 Nordjyllands Land- 
brugsskole 

8,9 

Handelsfagskolen 8,7 Viden Djurs 8,6 Roskilde Handelsskole 8,7 

Social- og Sundheds- 
skolen i Esbjerg 

8,7 Randers Social- og 
Sundhedsskole 

8,5 Social- og Sundheds- 
skolen Fyn 

8,6 

Social- og Sundheds- 
skolen Fyn 

8,6 Social & SundhedsSko- 
len, Herning 

8,5 Den jydske haandvær- 
kerskole 

8,5 

SOSU Nykøbing F. 8,5 Social- og Sundheds- 
skolen Fyn 

8,5 SOSU Østjylland 8,5 

Himmerlands Er- 
hvervs- og Gymnasie- 
uddannelser 

8,4 Social- og Sundheds- 
skolen Skive-Thisted- 
Viborg 

8,5 College360 8,4 

Roskilde Handelsskole 8,4 Aarhus Business Col- 
lege 

8,4 UCRS 8,4 

SOSU C Social- og 
Sundhedsuddannel- 
sescentret 

8,4 Bornholms Sundheds- 
og Sygeplejeskole 

8,4 Herningsholm Er- 
hvervsskole 

8,3 

Landsgennemsnit 7,8 Landsgennemsnit 7,8 Landsgennemsnit 7,8 
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De ti AMU-udbydere med lavest vurderede kursusbytte: 

   
 

Som det ses i tabellen ovenfor har enkelte AMU-udbydere lave vur- 
deringer gennem hele perioden. Disse udbydere bliver også vurderet 
på andre indikatorer og bliver udtaget i tilsynet, hvis evalueringsre- 
sultaterne samlet set ligger blandt de laveste. 

 
Tilsynets anvendelse af Viskvalitet.dk er kort gennemgået nedenfor. 

 
Viskvalitet.dk i tilsynet 
Evalueringsresultater fra Viskvalitet.dk indgår som et fast punkt i 
styrelsens risikobaserede kvalitetstilsyn. 

 
Tilsyn med det samlede evalueringsresultat for hver AMU-udbyder 
På baggrund af Corona-nedlukningerne, og ovegangen til nødunder- 
visning på store del af AMU-området, besluttede styrelsen at sætte 
fokus på nødundervisningen i årets kvalitetstilsyn på AMU-området. 

 
Tilsynet blev derfor omlagt til at fokusere på AMU-deltagernes evalu- 
ering af nødundervisning, og afgrænset AMU-udbydernes evalue- 
ringsresultater fra perioden 16. december 2020 til 31. januar 2021, 
hvor institutionerne var nedlukkede, samt afgrænset til ikke-certifi- 
katbærende uddannelser, idet der kun i begrænset omfang blev gen- 
nemført nødundervisning på certifikatuddannelser. Datamaterialet 
var derfor mindre end sædvanligt, og kriterier for udvælgelsen blev 
tilpasset dette. 

 
AMU-udbyderne blev udtaget i tilsynet i 2021 efter to kriterier: 
1. De lavest vurderede 10 % af udbyderne ift. kursusudbytte samt 

enten lærerens præstation eller undervisningens form og ind- 
hold. 

EUC Syd 7,3 

Kold College 7,3 

Scania Danmark A/S 7,3 

IBC International Busi- 
ness College 

7,2 

SOSU Nykøbing F. 7,2 

EUC Nordvest 7,0 

Skive College 7,0 

DEKRA Sjælland A/S 6,8 

Uddannelsescenter 
Holstebro 

6,6 

HANSENBERG 6,5 

 

Herningsholm Er- 
hvervsskole 

7,4 

Kold College 7,4 

Skive College 7,4 

EUC Nordvest 7,3 

Scania Danmark A/S 7,3 

Tietgenskolen 7,3 

Campus Bornholm 7,2 

DEKRA Sjælland A/S 7,2 

Uddannelsescenter 
Holstebro 

6,9 

Pharmakon 6,5 

 

Herningsholm Er- 
hvervsskole 

7,5 

Learnmark Horsens 7,5 

Tradium 7,5 

AMU Juul 7,4 

DEKRA Sjælland A/S 7,4 

EUC Nordvest 7,2 

UCRS 7,2 

Svendborg Erhvervs- 
skole 

7,1 

Uddannelsescenter 
Holstebro 

7,1 

Campus Bornholm 7,0 
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2. De udbydere, der er vurderet lavest på enten lærerens præsta- 
tion eller undervisningens form og indhold, og udbyderen samti- 
dig er faldet markant i forhold til året inden. 

 
På den baggrund blev der udtaget fem AMU-udbydere i årets kvali- 
tetstilsyn. To blev primært udtaget på baggrund af kriterie 1 og tre 
primært efter kriterie 2. Hos alle fem var vurderingerne på en eller 
flere kvalitetsdimensioner desuden faldet 1,0 eller mere. 

 
Styrelsen orienterede de 5 udvalgte udbydere om screeningsresulta- 
tet og anmodede udbyderne om at forholde sig til resultaterne og re- 
degøre herfor, samt om at beskrive hvilke konkrete tiltag de ville 
iværksætte for at forbedre kvaliteten af nødundervisningen. 

 
Udbyderne tydeliggjorde i redegørelserne, at de arbejdede målrettet 
og grundigt med at forbedre deres undervisningskvalitet for nødun- 
dervisning/fjernundervisning, herunder at de havde igangsat initiati- 
ver og aktiviteter for at opnå deres fastsatte målsætninger for for- 
bedring af evalueringsresultater, f.eks. i form af justeret undervis- 
ning og materialer, tydeligere rammer for fjernundervisning, øget og 
løbende fokus fra både undervisere og ledelse på evalueringsresulta- 
ter, samt en styrket forventningsafstemning med kursister og virk- 
somheder, så kursister i højere grad er klar over kursernes form, ind- 
hold og formål. 

 
Styrelsen vurderede, at redegørelserne var tilfredsstillende og afslut- 
tede tilsynet. 

 
Tilsyn med Svarprocenter 
Styrelsen foretager desuden årligt tilsyn med svarprocenter i Viskva- 
litet.dk. I 2020 var der dog særlige omstændigheder, der gjorde, at 
tilsynet bestod af et brev til samtlige AMU-udbydere om at sætte fo- 
kus på evalueringerne sammen med en oversigt over samtlige insti- 
tutioners svarprocent i 1. halvår af 2019. 

 
De særlige omstændigheder omfattede blandt andet tekniske udfor- 
dringer ved indførelsen af nye studieadministrative systemer, som 
besværliggjorde anvendelsen af Viskvalitet.dk, hvilket fortsat er ak- 
tuelt. Hertil kommer, at nedlukningen har haft betydning, da evalue- 
ringsskemaet optræder som ikke-udfyldt, hvis uddannelsen ikke gen- 
nemføres pga. nedlukning. For at begrænse udfordringer med ned- 
lukning tager dette års tilsyn afsæt i data fra 2. halvår 2020. 

 
Undersøgelsen af svarprocenter viser, at udbyderne fortsat ligger 
langt fra den forventede svarprocent på 80. Det er kun 19 ud af 81 
udbydere, som lever op til målet om, at 80% af evalueringsskema- 
erne bliver besvaret. Faktisk er den gennemsnitlige svarprocent fal- 
det til 62 mod 71 procent året før. 



36 

 

 

Styrelsen vil på baggrund heraf anmode de 9 AMU-udbydere, hvor 
svarprocenten er under 40, om at indsende en redegørelse for, hvor- 
dan de arbejder med at forbedre svarprocenten. 

 
Herudover arbejdes på at tydeliggøre nytteværdien af Viskvalitet.dk, 
idet der til alle udbyderne udsendes supplerende vejledning i, hvor- 
dan Viskvalitet.dk med fordel kan anvendes mere aktivt i skolernes 
løbende kvalitetsudviklingsarbejde. Udbyderne vil få denne nye ma- 
nual til arbejdet med Viskvalitet.dk sammen med et brev, hvori de 
opfordres til i stigende grad at sikre, at kursisterne får evalueret på 
trods af tekniske og udefrakommende udfordringer. Som bilag til 
brevet lægges dels en oversigt over alle institutionernes svarprocen- 
ter. 

 
Teknisk status 
Udviklingsopgaver vedrørende Viskvalitet.dk 
I takt med markedsgørelsen er Viskvalitet.dk omlagt, således at akti- 
vitetsdata nu sendes til Viskvalitet.dk fra Efteruddannelse.dk fremfor 
fra Easy A. En enkelt AMU-udbyder er endnu ikke overgået, det for- 
ventes dog at ske i maj 2021. Der pågår nu et arbejde med at få om- 
lagt indlæsningen af aktivitetsdata til Viskvalitet.dk, så at data kan 
komme fra Voksenuddannelse.dk ved udfasningen af Efteruddan- 
nelse.dk. 

 
Driftsstatus 
Driften har været stabil og der har kun været enkelte kortvarige ne- 
detider uden for de udmeldte servicevinduer. Dette har i de fleste til- 
fælde kun påvirket de offentlige resultatoversigter og ikke selve da- 
taindsamlingen og de analyser, der kan tilgås efter login. 

 
Kvartalsopdateringerne af data under de offentlige resultatoversig- 
ter har i det sidste halve år skullet gøres manuelt. Det har derfor ikke 
været muligt at foretage opdateringerne helt tæt på kvartalsskiftet 
som tidligere Det forventes dog, at de automatiske opdateringer 
snart kan genetableres. 

 
I det forløbne år har der desuden været udfordringer vedrørende 
evalueringerne under Viskvalitet.dk som følge af coronarelaterede 
restriktioner gældende for AMU udbyderne, som omtalt i afsnittet 
om svarprocenter. 

 
Information til brugerne 
Brugerne hos AMU-udbyderne er løbende blevet orienteret om æn- 
dringer, problemer mv. via mailinglisten til Viskvalitet.dk samt fra 
forsiden af sitet. STIL fortsætter denne tjeneste fremadrettet. 

 
I juni 2021 udsendes en manual til evaluering med Viskvalitet.dk, 
med det formål at styrke AMU-udbydernes grundlæggende analyse 
og monitorering af egne evalueringsresultater. Manualen indeholder 
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desuden information om, hvordan en AMU-udbyder selv kan følge 
udviklingen i deres svarprocent. 

Styrelsen deltager normalt i det årlige møde for AMU-udbyderne i 
DEGs AMU-audit netværk, der afholdes hvert forår. På grund af Co- 
rona-situationen er mødet i år blevet udskudt. Styrelsen deltager her 
med et oplæg om Viskvalitet.dk og AMU-tilsynet til medarbejdere fra 
kursusadministration og kvalitetsområdet fra op mod ¾ af udby- 
derne. 
Status for Viskvalitet.dk til VEU-rådet 2021 
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Evalueringsresultater for 1. kvartal 2021 

AMU‐udbyder Kursusudbytte 
Lærerens 
præstation 

Undervisningens 
form og indhold 

Social‐ og Sundhedsskolen, Fredericia‐Vejle‐Horsens 9,1 9,4 9,1 

Viden Djurs 9,0 9,2 8,9 

Nordjyllands Landbrugsskole 8,9 9,2 9,2 

Roskilde Handelsskole 8,7 9,0 8,6 

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

Den jydske haandværkerskole 8,5 9,1 8,7 

SOSU Østjylland 8,5 8,9 8,4 

College360 8,4 9,4 9,4 

UCRS 8,4 9,1 8,9 

Herningsholm Erhvervsskole 8,3 8,8 8,9 

Himmerlands Erhvervs‐ og Gymnasieuddannelser 8,3 8,7 8,2 

Trafikskolen ApS 8,3 9,1 9,1 

Business College Syd Mommark HkS ‐ Sønderborg HS 8,2 8,6 8,1 

DEKRA Fyn ApS 8,2 9,2 9,0 

DEKRA Midtjylland ApS 8,2 9,4 9,1 

EUC Lillebælt 8,2 8,8 8,6 

Professionshøjskolen UC Syddanmark 8,2 8,6 8,1 

SOSU H 8,2 8,8 7,8 

Social‐ og Sundhedsskolen i Esbjerg 8,2 9,1 8,8 

Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA) 8,1 9,2 9,0 

Mercantec 8,1 8,5 8,3 

Randers Social‐ og Sundhedsskole 8,1 6,7 6,6 

Social & SundhedsSkolen, Herning 8,1 7,5 7,7 

TEC, Technical Education Copenhagen 8,1 8,8 8,5 

UCplus A/S 8,1 9,0 8,7 

AARHUS TECH 8,0 9,0 8,7 

AMU‐Fyn 8,0 8,8 8,6 

Campus Bornholm 8,0 9,1 9,1 

Hotel‐ og Restaurantskolen 8,0 8,6 8,7 

Jordbrugets Uddannelsescenter Århus 8,0 9,1 8,9 

Rybners 8,0 8,7 7,9 

SOSU Nord 8,0 8,3 8,1 

Social‐ og Sundhedsskolen Syd 8,0 9,2 8,5 

TECHCOLLEGE 8,0 8,5 8,3 

AMU‐Vest 7,9 8,8 8,4 

DEKRA Nordjylland A/S 7,9 8,9 8,7 

DEKRA Sydjylland A/S 7,9 9,0 8,6 

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 7,9 8,2 7,7 

Roskilde tekniske skole 7,9 8,5 8,5 

AMU Juul 7,8 8,9 8,5 

AMU‐SYD 7,8 8,8 8,6 

EUC Nordvestsjælland 7,8 8,7 8,6 

Learnmark Horsens 7,8 8,6 8,3 

U/Nord 7,8 8,9 8,6 

Campus Vejle 7,7 9,2 8,8 

EUC Sjælland 7,7 9,0 8,8 

Syddansk Erhvervsskole Odense ‐ Vejle 7,7 8,2 8,1 

Tradium 7,7 8,5 8,2 

Aarhus Business College 7,6 7,0 7,7 

Bornholms Sundheds‐ og Sygeplejeskole 7,6 7,5 6,5 

DEKRA A/S 7,6 8,9 8,6 

Køge Handelsskole 7,6 8,1 8,1 

Tietgenskolen 7,6 7,9 8,1 

AMU Nordjylland 7,5 8,6 8,3 

Dalum Landbrugsskole 7,5 8,5 8,5 

Niels Brock, Copenhagen Business College 7,5 7,9 7,4 

EUC Nord 7,4 8,8 8,4 

Zealand Business College 7,4 8,0 7,9 

Aalborg Handelsskole 7,3 8,5 7,9 

CELF ‐ Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland‐Falster 7,3 8,4 8,1 

EUC Syd 7,3 8,3 8,0 
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Kold College 7,3 8,4 8,2 

Scania Danmark A/S 7,3 8,9 8,8 

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

SOSU Nykøbing F. 7,2 7,6 7,8 

EUC Nordvest 7,0 8,6 8,2 

Skive College 7,0 7,8 7,5 

DEKRA Sjælland A/S 6,8 8,4 7,6 

Uddannelsescenter Holstebro 6,6 7,8 7,8 

HANSENBERG 6,5 6,9 6,8 

Kjærgård Landbrugsskole U U U 

Edutasia ApS ‐ Nyledige U U U 

Midtjysk Erhvervskøreskole og Udd.center U U U 

Professionshøjskolen VIA University College U U U 

Vejen Business College U U U 

Svendborg Erhvervsskole U U U 

Haderslev Handelsskole U U U 

Social‐ og Sundhedsskolen Skive‐Thisted‐Viborg U U U 

Total gennemsnit 7,8 8,7 8,4 

Note: U betyder mindre end 25 evalueringer registreret 
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Evalueringsresultater for 2020 

AMU‐udbyder Kursusudbytte 
Lærerens 
præstation 

Undervisningens 
form og indhold 

Professionshøjskolen UC Syddanmark 8,8 9,2 8,5 

SOSU Østjylland 8,7 9,0 8,5 

SOSU H 8,6 8,8 8,4 

Viden Djurs 8,6 9,0 8,7 

Randers Social‐ og Sundhedsskole 8,5 8,5 7,9 

Social & SundhedsSkolen, Herning 8,5 8,7 8,5 

Social‐ og Sundhedsskolen Fyn 8,5 8,7 8,3 

Social‐ og Sundhedsskolen Skive‐Thisted‐Viborg 8,5 8,8 8,6 

Aarhus Business College 8,4 8,6 8,4 

Bornholms Sundheds‐ og Sygeplejeskole 8,4 8,9 8,6 

Himmerlands Erhvervs‐ og Gymnasieuddannelser 8,4 8,6 8,3 

Social‐ og Sundhedsskolen Syd 8,4 8,7 8,4 

Social‐ og Sundhedsskolen, Fredericia‐Vejle‐Horsens 8,4 8,6 8,2 

Trafikskolen ApS 8,4 9,1 8,9 

Vejen Business College 8,4 9,0 8,7 

Business College Syd Mommark HkS ‐ Sønderborg HS 8,3 8,9 8,6 

Professionshøjskolen VIA University College 8,3 8,8 8,4 

Social‐ og Sundhedsskolen i Esbjerg 8,3 8,9 8,7 

Den jydske haandværkerskole 8,2 8,8 8,4 

Kjærgård Landbrugsskole 8,2 8,8 8,7 

DEKRA Nordjylland A/S 8,1 9,0 8,8 

DEKRA Sydjylland A/S 8,1 9,1 8,7 

Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA) 8,1 8,9 8,7 

Hotel‐ og Restaurantskolen 8,1 9,1 8,8 

Jordbrugets Uddannelsescenter Århus 8,1 8,8 8,6 

Københavns Universitet ‐ Skov & Landskab 8,1 8,6 8,4 

Køge Handelsskole 8,1 8,9 8,8 

Roskilde Handelsskole 8,1 8,8 8,7 

SOSU Nord 8,1 8,4 8,1 

UCplus A/S 8,1 9,1 8,7 

DEKRA Fyn ApS 8,0 9,1 8,7 

DEKRA Midtjylland ApS 8,0 9,1 8,8 

Dalum Landbrugsskole 8,0 8,9 8,9 

EUC Nord 8,0 8,8 8,4 

Edutasia ApS ‐ Nyledige 8,0 8,4 7,8 

Niels Brock, Copenhagen Business College 8,0 8,7 8,1 

SOSU Nykøbing F. 8,0 8,5 8,1 

AMU‐Vest 7,9 8,7 8,5 

College360 7,9 8,7 8,6 

DEKRA A/S 7,9 9,0 8,7 

Mercantec 7,9 8,5 8,3 

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 7,9 8,5 8,0 

Syddansk Erhvervsskole Odense ‐ Vejle 7,9 8,5 8,2 

TEC, Technical Education Copenhagen 7,9 8,8 8,5 

AARHUS TECH 7,8 8,7 8,5 

AMU Juul 7,8 8,9 8,6 

AMU‐Fyn 7,8 8,6 8,3 

Campus Vejle 7,8 8,7 8,5 

Haderslev Handelsskole 7,8 8,5 8,2 

Nordjyllands Landbrugsskole 7,8 8,5 8,4 

EUC Lillebælt 7,7 8,2 7,8 

EUC Sjælland 7,7 8,0 7,9 

HANSENBERG 7,7 8,3 7,9 

Roskilde tekniske skole 7,7 8,5 8,2 

Rybners 7,7 8,5 8,2 

Tradium 7,7 8,6 8,3 

AMU Nordjylland 7,6 8,6 8,4 

AMU‐SYD 7,6 8,7 8,5 

EUC Syd 7,6 8,5 8,3 

IBC International Business College 7,6 8,0 7,7 
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Midtjysk Erhvervskøreskole og Udd.center 7,6 8,6 8,2 

TECHCOLLEGE 7,6 8,4 8,1 

Zealand Business College 7,6 8,3 7,9 

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

EUC Nordvestsjælland 7,5 8,6 8,3 

Learnmark Horsens 7,5 8,5 8,2 

Svendborg Erhvervsskole 7,5 8,6 8,4 

U/Nord 7,5 8,6 8,3 

UCRS 7,5 8,6 8,3 

Aalborg Handelsskole 7,4 8,5 8,0 

Herningsholm Erhvervsskole 7,4 8,3 8,1 

Kold College 7,4 8,2 7,8 

Skive College 7,4 8,4 8,0 

EUC Nordvest 7,3 8,6 8,4 

Scania Danmark A/S 7,3 9,0 8,9 

Tietgenskolen 7,3 8,0 7,8 

Campus Bornholm 7,2 8,7 8,4 

DEKRA Sjælland A/S 7,2 8,9 8,4 

Uddannelsescenter Holstebro 6,9 8,3 8,0 

Pharmakon 6,5 9,1 8,6 

Sosu‐uddannelserne, Diakonissestiftelsen U U U 

Frederikshavn Handelsskole U U U 

Total gennemsnit 7,8 8,7 8,4 

Note: U betyder mindre end 25 evalueringer registreret 
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Evalueringsresultater for 2019 

AMU‐udbyder Kursusudbytte 
Lærerens 
præstation 

Undervisningens 
form og indhold 

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

SOSU Østjylland 8,8 9,0 8,7 

Viden Djurs 8,8 9,0 8,8 

Handelsfagskolen 8,7 9,2 9,0 

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

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

SOSU Nykøbing F. 8,5 8,7 8,1 

Himmerlands Erhvervs‐ og Gymnasieuddannelser 8,4 8,6 8,4 

Roskilde Handelsskole 8,4 9,3 9,1 

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

SOSU Nord 8,4 8,9 8,3 

Vejen Business College 8,4 8,9 8,8 

AMU Hoverdal 8,3 8,9 8,9 

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

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

SOSU H 8,3 8,6 8,1 

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

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

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

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

Bygholm Landbrugsskole 8,2 8,8 8,7 

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

Haderslev Handelsskole 8,2 9,0 8,6 

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

Pharmakon 8,2 9,5 9,3 

Rybners 8,2 9,0 8,7 

Tietgenskolen 8,2 8,6 8,4 

Aarhus Business College 8,1 8,6 8,1 

DEKRA Sydjylland A/S 8,1 9,1 8,9 

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

Frederikshavn Handelsskole 8,1 9,4 8,5 

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

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

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

DEKRA Fyn ApS 8,0 9,1 8,7 

AMU‐Vest 7,9 8,7 8,4 

Aalborg Handelsskole 7,9 8,6 8,3 

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

Campus Vejle 7,9 8,6 8,4 

DEKRA Nordjylland A/S 7,9 9,0 8,8 

Køge Handelsskole 7,9 8,7 8,8 

AMU‐Fyn 7,8 8,7 8,4 

College360 7,8 8,7 8,6 

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

Dalum Landbrugsskole 7,8 8,7 8,7 

HANSENBERG 7,8 8,6 8,5 

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

Mercantec 7,8 8,4 8,1 

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 7,8 8,3 8,0 

Skive College 7,8 8,6 8,3 

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

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

UCplus A/S 7,8 8,9 8,6 

Zealand Business College 7,8 8,6 8,1 

AARHUS TECH 7,7 8,6 8,4 

EUC Nord 7,7 8,7 8,3 

Kold College 7,7 8,3 7,9 

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

Nordjyllands Landbrugsskole 7,7 8,5 8,3 

Roskilde tekniske skole 7,7 8,3 8,2 
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Syddansk Erhvervsskole Odense ‐ Vejle 7,7 8,3 7,9 

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

AMU‐SYD 7,6 8,6 8,4 

DEKRA A/S 7,6 8,9 8,4 

EUC Sjælland 7,6 8,3 8,1 

EUC Syd 7,6 8,6 8,3 

Kjærgård Landbrugsskole 7,6 8,5 8,1 

TECHCOLLEGE 7,6 8,6 8,3 

AMU Nordjylland 7,5 8,4 8,1 

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

EUC Lillebælt 7,5 8,1 7,6 

EUC Nordvestsjælland 7,5 8,5 8,3 

Herningsholm Erhvervsskole 7,5 8,6 8,5 

Learnmark Horsens 7,5 8,4 8,1 

Tradium 7,5 8,5 8,1 

AMU Juul 7,4 8,7 8,3 

DEKRA Sjælland A/S 7,4 8,9 8,5 

EUC Nordvest 7,2 8,4 8,1 

UCRS 7,2 8,5 8,2 

Svendborg Erhvervsskole 7,1 8,4 8,1 

Uddannelsescenter Holstebro 7,1 8,5 8,2 

Campus Bornholm 7,0 8,6 8,4 

Trafikskolen ApS U U U 

Total gennemsnit 7,8 8,7 8,4 

Note: U betyder mindre end 25 evalueringer registreret 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Møde den 23. juni 2021 

Punkt 8: EVT. 

Materiale: Intet 

Bemærkninger: Ingen 

Behandling: Til drøftelse. 

Sekretariatet 
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