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5. Erhvervsuddannelse for voksne
”[…] voksne på 25 år og derover skal have en mere attraktiv, overskuelig og målrettet vej fra ufaglært til faglært. Det skal ske via oprettelsen af erhvervsuddannelsen for voksne (euv), som bliver den fremtidige vej til en erhvervsuddannelse for
voksne på 25 år og derover.”
Status
Med udstedelsen af de 105 bekendtgørelser om erhvervsuddannelser er det formelle grundlag for erhvervsuddannelse for voksne, herunder beskrivelse af kriterier for godskrivning af uddannelsestid på grundlag af tidligere uddannelse eller
beskæftigelse, på plads. Uddannelsesordninger, som beskriver uddannelsernes
nærmere sammensætning, er ligeledes på plads i uddannelsesadministration, så
skolerne kan planlægge derefter.
Der har været en vis usikkerhed blandt skolerne om, hvad euv indeholder. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har derfor sammen med Danske
Erhvervsskoler (DE) primo maj måned afholdt informationsmøder i Kolding og
København for lærere og vejledere. Der har været afholdt læringsseminarer om
realkompetencevurdering, og der er udgivet en pjece om struktur og indhold i euv.
Der er oprettet en hjemmeside på uvm.dk med spørgsmål-svar til hjælp for skolernes arbejde med realkompetencevurdering af elever over 25 år i forhold til,
hvordan elevernes euv skal sammensættes. Skolerne har gjort stort brug af denne
spørgsmål-svar service.
Det er et særligt opmærksomhedspunkt, at skolerne lige efter uddannelsesstart kan
have en udfordring med at nå at foretage en realkompetencevurdering af alle de
voksne, der er optaget til euv, idet euv indledes med en realkompetencevurdering
af en ½ til 10 dages varighed. Skolerne har ikke kunnet påbegynde realkompetencevurderingerne før 1. august 2015, hvor de nye regler træder i kraft.
Det har derudover været et særskilt opmærksomhedspunkt, at både arbejdsgivere
og arbejdstagere ønsker mulighed for, at realkompetencevurderingen kan gennemføres, uden at det kræver, at den voksne er begyndt på uddannelsen, og uden at
realkompetencevurderingen skal være omfattet af en eventuel uddannelsesaftale.
Det er dog muligt at købe en kompetencevurdering under lov om åben uddannelse, som efter omstændighederne vil kunne ækvivalere kompetencevurderingen i
euv. Der vil således umiddelbart kunne udarbejdes en euv-uddannelsesplan, når
eleven er optaget i euv.
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Proces for udmøntning af initiativ
Der vil fortsat være fokus på information til sektor og kommende elever om euv,
herunder de tre spor og realkompetencevurdering.
Ultimo 2015 gennemføres en opfølgning på skolernes implementering af euv.
I 2016 forventes et it-baseret realkompetencevurderingsværktøj implementeret.
Værktøjet skal give de voksne mulighed for at logge ind med NemID og få en
indikation af, hvordan deres forudgående erfaring og uddannelse kan indgå i en
specifik erhvervsuddannelse.

