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Udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til anlægsgartner
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
x
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
630
349
105
137
9

2014
622
359
126
160
26

2015
626
436
120
164
25
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
196
77

2014
269
74

2015
320
-

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013
*
0,65
0,14
0,01
47
0,64
0,17

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

2014**

2015***

2016****

0,70
-

-

-

0,70
0,06

-

-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Overordnet set er udviklingen i uddannelsen stabil, både hvad angår volumen, tilgang til uddannelsen
og antallet af uddannelsesaftaler.
Der ud over er der en også lille en forskydning fra igangværende uddannelsesaftaler til en tilsvarende
stigning af elever i skolepraktik.
Udvalget noterer sig, at beskæftigelsesfrekvensen er steget mellem 2013 og 2014.
Antallet af udlærte er stabil, og andelen af fuldførte er tilfredsstillende. Her svarer ministeriets oplyste
tal dog ikke med det faglige udvalgs egne oplysninger, idet der i kalenderårene 2013 til 2015 er udlært
henholdsvis 288, 334 og 320 elever.
Der er en lille stigning af elever optaget i skolepraktik, hvilket kan skyldes brugen af korte
uddannelsesaftaler, hvilket betyder, at flere elever kommer omkring skolepraktikken enten i en periode
mellem to eller flere korte aftaler.
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3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
Nej
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
x
Udvikling af iværksætterkultur
x
Andet
x
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

x

Nej
x
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udvalget ønsker at foretage følgende ændringer:
Nye undervisningsplaner til førstehjælp
Der er udstedt nye undervisningsplaner til førstehjælp, og Ministeriet har bedt udvalgene om at ændre
uddannelsesbekendtgørelsens § 3 stk. 6, til ny titel: ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, inkl.
Færdselsrelateret førstehjælp”
Nedlæggelse af trin 1 anlægsgartnerassistent
Udvalget kan konstatere, at der er en betydelig forskel på beskæftigelsesfrekvensen på trinene i
uddannelsen. Med en beskæftigelsesfrekvens på 0,48 i 2014 efterspørges anlægsgartnerassistenter ikke
(trin1), men derimod er der høj efterspørgsel på faglærte anlægsgartnere (trin 2) – særligt specialet
teknik.
Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri mener derfor ikke, at der er grundlag nok, til at
fortsætte med at udbyde trin 1 anlægsgartnerassistent uddannelsen på grund af den lave
beskæftigelsesfrekvens.
De fleste anlægsgartnerassistenter – trin 1 elever – fortsætter deres uddannelse på trin 2, og tager den
fulde uddannelse og dermed opfyldes branchens behov.
Den afsluttende assistentprøve
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Såfremt Ministeriet afviser udvalgets ønske om at nedlægge trin 1, ønsker udvalget at bortskaffe den
afsluttende praktiske prøve, og i stedet indføre beståelseskrav på de uddannelsesspecifikke fag.
Valgfri specialefag
Der ønskes tilføjet 2 x 2 ugers valgfri uddannelsesspecifikke fag i uddannelsen. Det valgfri
uddannelsesspecifikke fag skal give eleverne supplerende viden om rørlæggerdelen, og være
meritgivende, såfremt eleven ønsker at tage hele rørlæggeruddannelsen.
CASE opgaver
Udvalget er pt. i gang med at udarbejde nye CASE opgaver og nye bedømmelseskriterier til den
afsluttende svendeprøve. Dette kan medføre tekst ændringer i uddannelsesordningen.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
x
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse

x
x

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Nedlæggelse af trin 1 anlægsgartnerassistent
Branchen efterspørger ikke anlægsgartnerassistenter men faglærte anlægsgartnere. Det faglige
Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri mener derfor ikke, at der er belæg for, at fastholde
anlægsgartnerassistent uddannelsen længere, da uddannelsen aldrig har fået fodfæste i branchen.
Beskæftigelsesfrekvensen er lav, hvilket fremgår i nedenstående tabel:
1605
1605
1605
1605
1605

Anlægsgartner
Anlægsgartner
Anlægsgartner
Anlægsgartner
Anlægsgartner

2014
2013
2012
2011
2010

Anlægsgartnerassistent
Anlægsgartnerassistent
Anlægsgartnerassistent
Anlægsgartnerassistent
Anlægsgartnerassistent

0,48
0,47
0,55
0,67
0,36

De fleste anlægsgartnerassistenter – trin 1 elever – fortsætter deres uddannelse på trin 2 og tager den
fulde uddannelse og dermed opfyldes branchens behov.
Ændringen kræver ændringer i både bekendtgørelse og uddannelsesordning.
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Sagsnr.: 16/01989

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri har i det forløbne år foretaget nedenstående
ændringer i uddannelsesbekendtgørelsen og i den tilhørende uddannelsesordning.
-

Beskrivelserne af uddannelsernes overordnede kompetencer er ændret således at
kompetencerne fremgår enklere og ikke er en afskrift af fag og målpinde i
uddannelsesordningen
Uddannelsernes varighed er ændret
Bestemmelser omkring svendeprøve og afslutning af uddannelsen på faste terminer er etableret
Der er gennemført et serviceeftersyn af tid, indhold og målpinde i de udbudte fag, som udbydes
på hovedforløbets trin 1 og trin 2.
Der er foretaget en ajourføring af uddannelsens praktikmål.
Der er foretaget småjusteringer af tekst.
Der er foretaget ændringer til det nye fag ”Behandling af overfladevand” – tilpasset således, at
eleverne har mulighed for at få merit på AMU, såfremt eleverne vælger at tage
rørlæggeruddannelsen efterfølgende
Der er udbudt flere valgfri specialefag, som primært benyttes til brug ved håndtering af
regnvand

Udvalget forventer, at med ovenstående ændringer vil uddannelsen fungere efter intentionen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
De lokale uddannelsesudvalgsrepræsentanter har en væsentlig rolle i kvalitetssikringen.
De lokale uddannelsesudvalg bliver løbende informeret om deres opgave og ansvar på den årlige
konference samt løbende information via mails og møder.
Det altafgørende element i kvalitetssikringen af uddannelsens praktikoplæring er elevens praktiklogbog,
hvor praktikmålene i uddannelsen fremgår. Praktikmålene danner også grundlag for virksomhedens
praktikgodkendelse.
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Praktiklogbogen drøftes på skolen og i det lokale uddannelsesudvalg. I fald praktiklogbogen viser
manglende udvikling eller praktikmål, der ikke dækkes tilstrækkeligt, inddrages den i dialog mellem
skole, praktikvirksomhed, elev og uddannelsesudvalg om elevens forsatte uddannelsesforløb.
For skolepraktikelever anvendes praktiklogbogen ligeledes som kvalitetssikring – og styring. Her
behandles de i et samarbejde mellem skole og lokalt uddannelsesudvalg.
Praktiklogbogen kan ses og downloades på www.blivanlægsgartner.dk
Udvalget vil overveje at lave en forsøgsordning med en udvalgt skole om brugen af den elektroniske
praktiklogbog i Elevplan.
De faglige udvalg inviterer de lokale skuemestre og censorer til bedømmelseskonferencer. Her
gennemgås og evalueres de teoretiske og praktiske svendeprøver. Der udveksles erfaringer og
diskuteres niveauer. Dette gennemføres for at sikre en ensartet bedømmelse.
Det faglige udvalg har fortsat en god dialog omkring uddannelsen med praktikvirksomhederne via de
lokale besigtigere, som godkender praktikvirksomhederne.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
x
De lokale uddannelsesudvalgsrepræsentanter bliver løbende informeret om deres opgave og ansvar i
forbindelse med sikring af kvaliteten i praktiktiden og i skolepraktikken.
Når der afholdes møde i det lokale uddannelsesudvalg er status på skolepraktikcentret et fast punkt på
dagsordenen, således at der løbende er fokus på kvaliteten i centrene.
Skolepraktikandelen på anlægsgartneruddannelsen er en anelse højere end gennemsnittet. Det høje antal
elever i skolepraktikken kan skyldes et stigende brug af korte uddannelsesaftaler i modsætning til
ordinære uddannelsesaftaler samt de sæsonsudsvingninger som branchen har, hvilket betyder, at flere
elever kommer omkring skolepraktikken specielt i vinterhalvåret, hvor praktikvirksomhederne har
nedgang i aktiviteten.
I højsæsonen oplever branchen, at der ikke er nok kvalificeret arbejdskraft til rådighed, hvilket er
bekymrende, set i lyset af, at anlægsgartnerfaget fra og med 2018 ikke længere har frit optag på
uddannelsen.
Udvalget vil derfor have fokus på at få flere skolepraktikelever ud i restlæreaftaler.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
7

Ja

Nej
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angår praktikpladser?

x

(Sæt kryds)
I lighed med sidste år er det fortsat udfordringer med at modsvare behovet for praktikpladser.
Det faglige udvalg forventer derfor ikke en væsentlig stigning af praktikpladser i år 2016/2017.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
436
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

430

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

440

Anlægsgartneruddannelsen har i flere år ligget stabilt uden de store udsving.
De forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017 og 2018 er baseret ud fra et subjektivt skøn,
og kan naturligvis ændre sig.
Udvalget følger nøje udviklingen, og kan se sammenlignet med sidste år, at der på nogen skoler er sket
et lille fald i elevindtaget mens der på andre skoler er sket en lille stigning.
Adgangskravet på 2 kan måske få en lille indvirkning på praktikpladsudviklingen.
Det ser derimod ud til, at skolerne har nemmere ved at fastholde eleverne end tidligere – måske som
konsekvens af adgangskravet på 2.
Anlægsgartnerfagets deltagelse som konkurrence fag ved DM i Skills/EM vil måske kunne påvirke eller
inspirere flere elever til at blive anlægsgartnere – men svært at måle om det giver en positiv indvirkning
fremadrettet.
De forventede tal giver derfor ikke udtryk for hverken en større stigning eller et større fald i indgåelse
af uddannelsesaftaler fremadrettet.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.

Det faglige udvalg og tilhørende lokale uddannelsesudvalg har løbende AUB-projekter og aktiviteter i
gang. Her opsøges potentiale praktikvirksomheder i skolernes lokalområder.
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Her følger en oversigt over igangværende AUB projekter:

Uddannelse

LUU/Skole

Anlægsgartner Selandia Gartnerskolen
Anlægsgartner Faglige
Udvalg
Anlægsgartner Kold College

Ekstra
uddannelsesaftaler

Titel på projekt
Flere virksomheder flere praktikpladser
Flere
anlægsgartnerelever i
praktikvirksomhederne
Øget antal praktikpladser
i Region Syddanmark til
nedbringelse af antallet
af elever i skolepraktik

Periode

25

010116311216

35

011215311216

20

010616310517

Udvalgets konkrete samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg om praktikpladsskabelse udmønter
sig primært i dialog på de lokale uddannelsesmøder og ved afholdelse af den årlige konference, hvorpå
praktikpladssituationen følges op.
De 5 hovedskoler deltager for anden gang som konkurrence fag ved DM i Skills i Ålborg til januar
2017, og deltager ved EM i Göteborg, december 2016 for at styrke faget og erhvervsuddannelsens
image.

Udvalgets bemærkninger:
Det skal bemærkes, at Anlægsgartneruddannelsen hører under samme faglige udvalg som
Greenkeeperuddannelsen. Det faglige Udvalg benytter ofte samme procedurer omkring
kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og tiltag på uddannelserne. Derfor kan der forekomme enslydende
tekster i begge udviklingsredegørelser.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

9

Udviklingsredegørelse for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato: 13.oktober 2016

Det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækker

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til anlægsstruktør,
bygningsstruktør og brolægger.
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
x
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
835
413
34
72
34

2014
907
430
62
67
25

2015
904
478
14
80
xxx

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
195
78

2014
223
77

2015
-

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,83
0,08
0,031
0,81
0,82

0,88
0,86
0,87

-

-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Nøgletallene viser, at der ikke er de store ændringer at spore i forbindelse med de igangværende
uddannelsesaftaler, indgåede uddannelsesaftaler og udlærte set i forhold til tidligere.
Antallet af udlærte er jævnt stigende hvad angår bygning- og anlægsstruktører, men ikke nok i
forhold til efterspørgslen. For brolæggere er antallet meget svingende, hvilke ikke hænger sammen i
forhold til efterspørgslen.
Uddannelserne er grundet de stadig stigende aktiviteter i bygge og anlægsbranchen inde i en
fremgangs periode, hvad angår volumen og tilgang til uddannelsen og uddannelsesaftaler, dog
indeholder det samlede antallet en udvikling, hvor en mindre andel af aftalerne ikke længere er
ordinære fulde aftaler, men korteaftaler, hvilke skyldes en del virksomheder er delvis godkendt
Det faglige udvalg skønner, at forskellen i den kønsmæssige fordeling af beskæftigede ikke er
begrundet i selve uddannelsens indhold og afvikling, men i den traditionelle branchekultur som
mandsdomineret. Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen for køn, søgningen til uddannelsen og
fordelingen af færdiguddannede afspejler derfor den generelle kønssammensætning i branchen, som
fortrinsvis beskæftiger mænd og er kendetegnet ved fysisk krævende arbejde. Over en lang række år
er der lavet flere tiltag for at ændre kønsfordelingen, hvilket dog ikke har forrykket billedet
væsentligt.
Fordelingen vedrørende etnicitet er stadig lige under normtallet. Men igen skønner det faglige udvalg,
at forskellen i fordeling af beskæftigede ikke er begrundet i selve uddannelsens indhold og afvikling,
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men i svagere netværk, familierelationer og kontakter til personer i branchen generelt, hvorfor det
kan være sværere at finde arbejde.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

x
x

Nej
x
x
x
Nej
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Ændring uddannelsesbekendtgørelsens § 3 stk. 6.3 til ny titel: ”Førstehjælp på
erhvervsuddannelserne” da der udstedt nye undervisningsplaner til førstehjælp, jf. MUBL’s mail fra
8.07.2016.
Udvalget ønsker at foretage mindre ændringer af målene for faget Byggeri og arbejdsmiljø og
praktikmålet Arbejdsmiljø og sikkerhed.
Af sikkerhedsmæssige årsager overvejer udvalget at indføre et ”kørekort/bevis” for arbejde med
maskiner og håndværktøjer.
Udvalget overvejer at fjerne valgfag og i stedet udvide antallet af valgfrie uddannelsesspecifikke fag.
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Udvalget afventer de første erfaringer med uddannelsens talentspor, men forventer at det kan blive
nødvendigt at ændre i Uddannelsesordningen, således at talentundervisningen kan udskydes til senere
i hovedforløbet.
"De øgede krav til energi, og mere komplicerede konstruktionsopbygninger nødvendiggør en mere
struktureret og analytisk tilgang til metode og materialevalg.
Dette kan adresseres med en lettere omskrivning af nogle af fagets målpinde"
"En beskrivelse af højniveau-målpinde der i sprogvalg matcher fagområder på relevante videregående
uddannelser, kan bane vejen for et eventuelt videreuddannelsesvalg"
Der sættes x i ja i punkt 2 Teknologiudviklingen, Andet og Udvikling af innovativ tilgang

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse

x

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er kun foretaget formelle ændringer, hvor beskrivelsen af tidspunktet for svendeprøvens
afholdelse er flyttet fra uddannelsesordningen til bekendtgørelsen.
Udvalget har med tilfredshed noteret, at MUBL i den afsluttede udbudsrunde har fulgt udvalgets
indstillinger til REU. Udvalget kan dog også konstatere, at udbudsrunden har været meget
ressourcekrævende, ikke mindst for skolerne, og man kunne måske med fordel have inddraget de
faglige udvalg i processen langt tidligere. Således at ansøgninger og ressourcer var blevet fokuseret
der, hvor der var uoverensstemmelser mellem de faglige udvalgs ønsker og indstillinger og skolernes
udbudsønsker.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
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2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Som i tidligere udviklingsredegørelser er der gennem Byggeriets Uddannelser et systematisk arbejde
med at sikre kvaliteten i uddannelserne.
De faglige udvalg inviterer de lokale skuemestre og censorer til årlige bedømmelseskonferencer efter
svendeprøverne. Her gennemgås og evalueres de teoretiske og praktiske svendeprøver. Der
udveksles erfaringer og diskuteres niveauer. Dette gennemføres for at sikre en ensartet og retfærdig
bedømmelse.
Udvalget bruger karaktererne ved de afsluttende svendeprøver til at evaluere dels
praktikvirksomhedernes og skolernes arbejde med eleverne. Udvalget reagerer i forhold til den lokale
skole og uddannelsesudvalg i fald, der er store og generelle udsving her.
Endelig holder det faglige udvalg sig gennem deres konsulenter opdaterede i nyudviklinger,
undersøgelser og udviklingsforsøg omkring kvaliteten i uddannelserne og skolepraktikken.
Det altafgørende element i kvalitetssikringen af uddannelsens praktikoplæring er uddannelsens
logbøger /uddannelseshåndbøger, hvor de praktikmål indgår, der dels er angivet i
uddannelsesordningen og dels er grundlag for virksomhedernes praktikgodkendelse
Logbøgerne er reviderede i forhold til de nye uddannelsesbestemmelser og kan ses og downloades på
www. bygud.dk.
De lokale uddannelses udvalg gennemser regelmæssigt gennem uddannelsesforløbet elevernes
logbøger og går i dialog med elever og virksomheder, hvis LUU mener at der er behov for det.
Byggeriets Uddannelser har deltaget i STIL’s udvikling af Elevplan med henblik på at bruge Elevplan
til en smidigere håndtering og dialog omkring praktikmål i digitalt format mellem virksomhed, elev
og skole.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
x
I forhold til spørgsmålet om opfyldelse af praktikmål ser det faglige udvalg ikke en indholdsmæssig
forskel mellem ordinær praktikuddannelse og skolepraktik. Men det er en udfordring lokalt at tilrette
og planlægge skolepraktikken, så målene nås under de rammer, der er for det ressource- og
opgavemæssigt. Det er et af de prioriterede indsatsområder for de kommende år at videreudvikle
erfaringerne herfra i dialog med skoler og lokale uddannelsesudvalg.
Antallet af skolepraktikkanter er stabil eleverne er kun i skolepraktik i en kortere periode inden de får
en praktikaftale. Dette kan skyldes den årstidsmæssigt optagelse eller uddannelsesåbningernes
geografiske placering.
De lokale uddannelsesudvalgsrepræsentanter bliver løbende grundigt informeret om deres opgave og
ansvar i forbindelse med årlige konferencer og møder om sikring af kvaliteten i praktiktiden og i
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skolepraktikken. Senest er der udarbejdet en vejledning i forhold til deres opgaver i forhold til
kvalitetssikringen af elever i skolepraktikken.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Udvalget forventer, at den stigende aktivitet på bygge og anlægsområdet vil betyde, at
virksomhederne vil efterspørge flere elever og udbyde flere praktikpladser. Imidlertid skønner
udvalget, at dette til trods fortsat vil være udfordringer med at skaffe praktikpladser til alle
praktikpladssøgende.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
460
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2016:

500

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2017:

550

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
De forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017 og 2018 er baseret ud fra et subjektivt
skøn, og kan naturligvis ændre sig.
Branchens mange store opgaver og deres synlige annoncering efter elever sammenholdt med
uddannelsernes synlighed ved DM i Skills/EM/WM har en positiv påvirkning på tallene.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
De faglige udvalg og tilhørende lokale uddannelsesudvalg har løbende mange AUB-projekter og
aktiviteter i gang. Se bilag med de nærmere tids- og handlingsbeskrivelser. Her opsøges potentiale
praktikvirksomheder i skolernes lokalområder.
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Der holdes årlige regionale netværksmøder i første kvartal med involverede repræsentanter fra de
lokale uddannelsesudvalg og opsøgende medarbejdere på de berørte erhvervsskoler for at styrke og
understøtte og inspirere de lokale arbejder.
Det praktikpladsopsøgende arbejde og mulighederne bliver jævnligt fremholdt og drøftet, når der er
møder mellem de lokale uddannelsesudvalg, skolerne og det faglige udvalg.
Således vil dette sammen med arbejdet med de lokale praktikcentre være i fokus på den
landsdækkende konference for de lokale uddannelsesudvalg og erhvervsskoler med uddannelserne,
der afholdes oktober 2016.
Organisationerne bag det faglige udvalg gør et stort arbejde for at informere og få deres
medlemsvirksomheder til at tage flere elever. Herunder gøres der for nuværende et solidt stykke
arbejde for at indgå forskellige former for samarbejdsaftaler med store byggeprojekter,
lejerforeninger, kommuner m.fl. for at sikre, at der er uddannelsesmuligheder i forbindelse med
ordrer og arbejdsopgaver.
Der bliver gjort en særlig indsats over for de virksomheder, der har arbejdsopgaver i forbindelse med
de kommende og igangværende store anlægsopgaver. Her indgår konsulenter og lokale
uddannelsesudvalg i samarbejdsprojekter for at styrke og ind tænke uddannelsesindsatsen. Bl.a. er der
ansat en konsulent i Byggeriets Uddannelser i perioden 2015-17 til at sikre praktikpladser i
forbindelse med Metro-byggeriet i København, ligesom der er involvering omkring Femern og
sygehusbyggeriet i Århus.
Endvidere er udvalget stadig med i udviklingen af og deltagelse i DM, EM og VM-konkurrencerne,
yderligere arbejdes der på et skandinavisk samarbejde for erhvervsuddannelser for at styrke
erhvervsuddannelsens image

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til autolakerer
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Malerfagets faglige Fællesudvalg
13. oktober 2016

1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til og med 6.
Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af REU. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra frekvenser
udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
x
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor udfyldes alene
punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra frekvenser
udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene
Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i beskæftigelsesfrekvensen for
etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget forholde sig til,
om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre uddannelser.
Nøgletal
Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det aktuelle år

2013
202
92
117
97
14

2014
179
88
105
82
13

2015
142
61
92
45
6

Nøgletal:

2013

2014

2015

Fuldførte *

75

95

841

Fuldførelsesprocent **

64

62

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres
uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang tallene
er tilgængelige i Databanken.

1 Fællesudvalgets

egen opgørelse
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Nøgletal:

2013*

2014**

2015***

2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

79

78

79

80

Videreuddannelsesfrekvens

6

5

0

----

Selvstændighedsfrekvens

2

1

0

----

Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

2

6

2

0

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

79

78

79

80

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012, opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2015, opgjort i 2016. De
offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Elever med anden etnisk baggrund udgør i dag 8 % af den samlede elevbestand. Beskæftigelsesfrekvensen for
uddannede med anden etnisk baggrund er lig med eller højere end den generelle beskæftigelsesfrekvens. Udvalget
har ingen forklaring på, hvorfor frekvensen er højere end den generelle frekvens.
Autolakererfaget er et udpræget mandefag.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i bekendtgørelse og uddannelsesordning siden juli 2016, hvor der blev
foretaget mindre justeringer i forhold til den tidligere bekendtgørelse og uddannelsesordning.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitetsudvikling/kvalitetssikring drøftes løbende med det lokale uddannelsesudvalg, arbejdsgiverforeningen,
fagforeninger og skole. Vi har efterhånden opnået gode erfaringer med ”Logbogen” som et kvalitetssikringsværktøj.
Som et led i reformimplementeringen er logbogen under revision (blandt andet med hensyn til tydeliggørelse af
praktikreglerne, således at de blive mere anvendelige i såvel den ordinære praktik som i skolepraktik.)
Vi skal i øvrigt henlede opmærksomheden på undersøgelsen ”Sammenhæng mellem skole og praktik – evaluering af
skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb”,
Danmarks Evalueringsinstitut, 2013. Heri fremhæves fagets logbog og de to praktikumforløb i uddannelsen som gode
værktøjer til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik.
Ved virksomhedsbesøg i forbindelse med godkendelse af praktikvirksomheder vejleder Fællesudvalgets rådgivere
virksomhederne om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb mm.

2

Sagsnr.: 16/01989
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
x

Fællesudvalget gør løbende de lokale uddannelsesudvalg opmærksomme på, at de for at sikre kvaliteten i
skolepraktikelevernes uddannelse er forpligtet til aktivt at deltage i arbejdet med at skaffe arbejdsopgaver til
skolepraktikeleverne.
Som nævnt i tidligere redegørelser har Fællesudvalget på baggrund af besøg på samtlige skoler, som udbyder
bygningsmaler-, autolakerer- og skilteteknikeruddannelserne med skolepraktik udarbejdet en rapport2, som kan
betragtes som et idékatalog vedrørende tiltag, der kan sikre/øge kvaliteten i oplæringen af skolepraktikelever i alle tre
uddannelser.
I foråret 2015 har Fællesudvalget besøgt praktikcentret på Teknisk Skole Silkeborg (Fagcenter Silkeborg), hvor
følgende emner blev drøftet med praktikcenterchefen og det lokale uddannelsesudvalg:
o Tilrettelæggelse af det samlede uddannelsesforløb
o

Kompetencevurdering i forhold til praktikmål

o

Tilvejebringelse af relevante og arbejdspladsrealistiske opgaver

o

Anvendelse af korte aftaler og virksomhedsforlagt undervisning

o

Anvendelse af EMMA-regler

o

Praktikcentrets håndtering af anker over udmelding af skolepraktik/optagelse i skolepraktik

o

Undervisningsmiljø, det faglige og pædagogiske arbejde (et besøg på praktikcentret)

o
o

Det praktikpladsopsøgende arbejde
Samarbejde med lokalt uddannelsesudvalg

På baggrund af besøg på samtlige praktikcentre har Fællesudvalget udarbejdet en opstilling af punkter, som der skal
arbejdes videre med:
o

Umiddelbart ser det ud som om, at der mangler kommunikation oppefra og ned i skolernes systemer. Ledelse
og skp-instruktører har ikke samme opfattelse af virkeligheden (for eksempel i forhold til kendskab til og brug
af virksomhedsforlagt undervisning (VFU) og i forhold til anvendelsen af praktikmål). Problemet er mest
markant i Silkeborg.

o Virksomhedsforlagt undervisning benyttes stort set alle steder meget mere, end vi ønsker. (Man er ikke alle
steder bekendt med bestemmelserne vedrørende brug af VFU, således som de er beskrevet i vejledningen til
praktikcentrene).
o Et argument for at benytte VFU er, at eleverne ikke kan modtage oplæring i et givent praktikmål i praktikcentret
(fx tapetopsætning). Her skal man være opmærksom på, at et center ved sin godkendelse har oplyst, at man kan
oplære eleverne i samtlige praktikmål.
o Vedrørende tilbagemeldinger fra virksomheder: Flere steder benyttes telefoniske evalueringer, og her kan man
komme i den situation, at man mangler dokumentation (det oplever vi i nogle af ankesagerne)
o

Der skal gøres noget ud af at give skp-eleverne særlige kompetencer (udarbejdelse af APV, sprøjteteknikker,
epoxy-kursus), således at de fremstår attraktive over for virksomhederne.

o

Der er ikke gjort meget ud af at beskrive den faglige egnethed.

o

Der skal kompetencevurderes i forhold til praktikmål.

o

Værkstedsfaciliteterne er flere steder meget ringe.

o

Ikke alle praktikcentre har udarbejdet en APV.

2

”Hvis ikke skolen kan oprette en eksemplarisk læreplads, hvem kan så? - Sammenfatning af Fællesudvalgets møder på
skolerne vedrørende skolepraktik i 2010 og 2011”.
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o

Instruktør-antallet er efter Fællesudvalgets opfattelse flere steder bestemt i underkanten - især, hvis de også
skal gøre noget ud af at give skp-eleverne særlige kompetencer.

o

Mange steder udarbejdes der ikke ugesedler, hvilket er vigtigt i forhold til eleverne forståelse af arbejdsgangene i en virksomhed

o

Arbejdstid er i underkanten, idet eleverne ikke selv betaler for deres pauser.

o

Arbejde uden for skolen: Dette varierer. Det ser ud til, at de eksterne opgaver altid er clearet med de lokale
uddannelsesudvalg.

Det lokale uddannelsesudvalg og Fællesudvalget er løbende i kontakt med praktikcentret med henblik på at sikre
kvaliteten i skolepraktikken. Det være sig i overordnede dialoger om kvaliteten og i konkrete sager. Sagerne indikerer,
at ikke alle praktikcentre har sikret kvaliteten. På baggrund af en række sager vedrørende Teknisk Skole Silkeborg er
Fællesudvalget løbende i dialog med de involverede parter.
Da det af geografiske årsager kan være vanskeligt at deltage i skolepraktikken på en landsdækkende skole, har skolen
(foruden i Silkeborg) oprettet et skolepraktikværksted i Tåstrup på Sjælland. Det medfører, at det burde være nemmere
at ”synliggøre” eleverne over for et større antal virksomheder, hvorved muligheden for at få oprettet uddannelsesaftaler
også er forøget.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Ja

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad angår
praktikpladser?

Nej
x

(Sæt kryds)
I alt 133 autolakererier er for øjeblikket godkendt som praktikvirksomhed.
Antallet af virksomheder, som for første gang eller på ny er blevet godkendt som praktikvirksomhed er fordoblet i
forhold til 2015.
Godkendelser pr. 1. september 2016
Autolakererier:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

22

10

20

19

32

40

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte uddannelse i 2016 og evt. de
følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
61
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

40

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

----

Antallet af indgåede ordinære og korte aftaler ser ud som følger:
159
116
81
77
2011

104

2012

84

2013

50

2014

73

2015

28
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Opgørelsen er en nettoopgørelse og angiver antallet af aftaler, som er indgået i det pågældende år og som stadig er i
kraft pr. 31. december.
Den økonomiske situation har de senere år influeret på udbuddet af praktikpladser i negativ retning. Fællesudvalget
måltal for 2015 på 90 praktikpladser blev ikke opfyldt.
På nuværende tidspunkt er der indgået 7 aftaler i 2016. På den baggrund forventer vi ca. 40 igangværende aftaler ved
afslutningen af 2017.
Med hensyn til 2018 vil det være meget usikkert at fastsætte et måltal, da vi ikke kender konsekvensen af den nyligt
indgåede trepartsaftale. De nye regler for AUB vil sandsynligvis generere flere praktikpladser.
De i udvalget repræsenterede organisationer udfører løbende både centralt og lokalt et stort informationsarbejde over
for deres medlemmer med hensyn til at fremskaffe det nødvendige aftal praktikpladser.
Siden begyndelsen af 2011 ser Fællesudvalget 4 gange årligt på, hvor mange af de godkendte virksomheder, som endnu
ikke har ansat en elev. Sådanne virksomheder modtager en henvendelse fra udvalget med en opfordring til at benytte
den udstedte lærestedsgodkendelse.

De i Fællesudvalget repræsenterede organisationer udfører løbende både centralt og lokalt et stort informationsarbejde
over for deres medlemmer med hensyn til at fremskaffe det nødvendige antal praktikpladser.
Siden begyndelsen af 2011 ser Fællesudvalget 4 gange årligt på, hvor mange af de godkendte virksomheder, som endnu
ikke har ansat en elev. Sådanne virksomheder modtager en henvendelse fra udvalget med en opfordring til at benytte
den udstedte lærestedsgodkendelse.
Fremskaffelsen af praktikpladser udgør et vigtigt punkt i udvalgets løbende kontakt med skole og uddannelsesudvalg.
Fremskaffelsen af praktikpladser udgør et vigtigt punkt på udvalgets besøg på erhvervsskolerne/praktikcentrene, hvor
det lokale uddannelsesudvalg opfordres til at deltage i det praktikpladsopsøgende arbejde.
Uddannelsesudvalget har i april 2016 på ny søgt og fået bevilget AUB-midler til det praktikpladsopsøgende arbejde.
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Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til automatik og proces
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
342
137
38
44
15

2014
390
168
50
69
46

2015
439
195
47
66
21
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Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017
Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
120
83

2014
104
79

2015

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens 2010 - 2013

0,71
0,27

0,72
0,25

0,74
0,24

Selvstændighedsfrekvens 2016 tabel 22 agg. 2010 til 2014
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,0031
Mangler Mangler Mangler
data
data
data
Mangler Mangler Mangler
data
data
data

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,77
Data
mangler
Mangler
data
Mangler
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget finder stigningen i indgåede aftaler for positiv, specielt i forhold til den mangel på
arbejdskraft, der forventes i de kommende år.
Beskæftigelsesfrekvensen er stabilt stigende og set i sammenhæng med en relativ høj
videreuddannelsesfrekvens, er omtrent alle udlærte enten i job eller i uddannelse, hvilket udvalget
finder positivt.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
X
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
X
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja
2

Nej
X

Nej
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(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
X
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
X
Teknologiudviklingen
X
Internationale forhold
X
Andet
X
4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Dialog med virksomheder, lokale uddannelsesudvalg og skoler har afdækket et stigende behov for
kompetencer inden for robot- og automationsteknologi samt udviklings-, konstruktions- og
dokumentationskompetencer hos automatikteknikere.
Den teknologiske udvikling og hele automatiseringen med stigende anvendelsen af netværk, robot og
visionssystemer på automationsområdet samt den teknologiske udvikling generelt inden for
automatisering påvirker kravene til uddannelsen. I årene fremover vil der til stadighed være behov for
jævnlige opdateringer af det faglige indhold i uddannelsen, så den er tidssvarende og kan være med til
at sikre en stærk og bæredygtig konkurrenceevne hos virksomheder, private som offentlige.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
X
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Udvalget vurderer, at der ikke umiddelbart er behov for omlægning af uddannelse, men at der
jævnligt med baggrund i den teknologiske udvikling inden for automatiseringsområdet er behov for
revision og tilpasning af det fagfaglige indhold i uddannelsen. Det skønnes, at der overvejende vil
være tale om ændringer i uddannelsesordningens katalog over valgfri specialefag.
Det skønnes, at en revision af det fagfaglige indhold ikke vil medføre økonomiske konsekvenser.
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er alene foretaget ændringer med baggrund i EUD reformen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Automatik- og procesuddannelsens praktikmål blev i den forbindelse efterset og udvalget
4
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vurderede, at der ikke var behov for justeringer. I løbet af 2017 vil MI for udvalgte uddannelser
foretage en opfølgning på, om den nye taksonomi og de indholdsmæssige ændringer af praktikmål
har haft den ønskede effekt til kvalitetsstyring af praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
X

Nej

LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Selvom der ikke er ret mange elever i skolepraktik på uddannelsen, er der brug for vækst på
uddannelsen for at dække branchens behov, og det betyder, at der også er brug for flere
praktikpladser eller bedre udnyttelse af de eksisterende praktikgodkendelser.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
5
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Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:

195

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

250

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

260

Udvalgets forventninger til udviklingen i praktikpladssituationen er, at der i 2016 og i de følgende år
skønnes, at være en stigning i antallet af aftaler.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at uddannelsen har brug for at vækste for at kunne dække nuværende og/eller fremtidig
behov for arbejdskraft. MI har på baggrund af denne vurdering allerede igangsat eller planlagt at
igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med
godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har
fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status
til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i
gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser
primo 2017. Udvalget vil anvende fakta-arkene målrettet i forbindelse med møder med
virksomheder, DM i Skills, samt stille fakta-arkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores
hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om Ny
godkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de ny godkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Industriens Uddannelser er opmærksom på, at det er nødvendigt med øget tilgang af elever til
automatik- og procesuddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg,

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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organisationer og eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og
specifikt inden for industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
MI understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger
betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem
konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne
målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens
områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige
stolthed i fagene blandt eleverne.
Udvalget og organisationerne har i løbet af 2016 gennemført tre informationsmøder for
virksomheder inden for industrien, med titlen ”Automation – Tekniske uddannelser i
industrien” Formålet har været, at informere virksomhederne om erhvervsuddannelser,
efteruddannelse og videreuddannelsesmuligheder inden for automations-området, med vægt på at få
etableret flere praktikaftaler samt at få godkendt flere nye virksomheder inden for automatik og
procesuddannelsen.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

DFFU
11-10-2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
x
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
673
478
0
0

2014
694
421
0
0

2015
648
506
0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
174

2014
153

2015
205

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,78
0,70
0,12
0,14
0,0096 0,005

0,76
0,10
0,0169

0,78

0,05

0,06

0,00

2014** 2015*** 2016****

0,09

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der er kommet en fornuftig udvikling i beskæftigelsen – hvilket øger behovet for flere lærlinge i
branchen.
Lærlinge som vi pt har en udfordring med at rekrutterer.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
2

Ja
X
X

Ja
x

Nej

X
Nej
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Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

x

x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Virksomhedernes struktur på området kan give anledning til en strukturændring i specialerne, evt. med
et nyt trin 2/speciale, eller modulopbygget specialer der tilgodeser disse ændringer.
FU er lige nu ved at belyse dette behov.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Vi er lige nu ved at belyse behovet og muligheden for et nyt speciale eller ændringer i opbygningen af
de nuværende specialer.
Et evt. nyt speciale ville i fremtiden dække Detail branchens brød og kage område
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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b) Speciale
x
1
x
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
En evt. revision kan betyder efteruddannelse af faglærer på skolerne
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Vi kigger på en ændring der kræver omskrivning af uddannelsens kompetencemål, praktikmål og
uddannelsesordningen
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Det lader til at branchen har taget god i mod de ændringer vi lavede i 2015 – dog er der stadig
udfordringer for skolerne i at sælge trin 1, Bagværker, da en del lærlinge ikke endnu har set fordelen i
den. Men med rette vejledning på skolerne skal det nok komme.
Dog kigger vi på en justering for at ramme bredere og mere målrettet på Detailbranchen

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
4
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uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Vi er i løbende dialog med virksomheder om udviklingen i branchen – og prøver at tilpasse
uddannelses og praktikmål til erhvervslivets behov.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
x

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:
Vores udfordring er ikke manglende praktikpladser – men der i mod manglende lærlinge til
praktikpladserne.
Så vi bør i udviklingsredegørelsen ikke kun kigge på om antallet af praktikpladser er tilstrækkelig – men
i ligeså høj grad om lærlinge bliver vejledt i den rigtige retning, og om de er motiveret til at flytte for at
få en praktikplads.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
506
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

530

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

570

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Detailbranchen har med de senestes års ændringer i uddannelserne, fået bedre mulighed for at uddanne
lærlinge på speciale niveau – hvilket er en mulighed de benytter sig af.
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III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Vi er hele tiden i dialog med organisationerne og fagenes erhvervsskoler – hvor vi er hurtigt ude når der
dukker nye virksomheder op som kunne være mulig praktikplads.
Udvalget benytter Elektronisk Virksomheds Godkendelse, hvilket letter opgaven med at blive godkendt
som praktikplads – både for virksomheder, FU og skoler.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato: 13. oktober 2016

Det Faglige Udvalg for Beklædning

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til
beklædningshåndværker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
X
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
54
47
127
88
0

2014
60
53
118
55
6

2015
50
31
129
69
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
69
72

2014
73
74

2015

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,44
0,55

0,43
0,5

-

-

0,36
0,36
0,0253
-

0,33
0,2
-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Det noteres, at der i 2016 er en identificerbar forskel i beskæftigelse opgjort på etnicitet på 0,2. Dette
viser, at det er sværere for danskere af anden etnisk baggrund at få fodfæste i på arbejdsmarkedet.
Videreuddannelsesfrekvensen i 2015 er 0,36. Udvalget vurderer at dette er en høj
videreuddannelsesfrekvens. Udvalget vurderer, at den høje videreuddannelsesfrekvens er til stor gavn
for branchen, da mange beklædningshåndværkere videreuddanner sig til designteknologer, der er en
efterspurgt faggruppe i beklædnings- og tekstilbranchen.
Udvalget har i 2015 etableret et nyt valgfri specialefag i produktsyning på trin 1 og 2 som skal gøre
uddannelsen mere attraktiv for håndværksvirksomheder. Dette forventes at have en positiv effekt på
antallet af praktikaftaler på sigt. Udvalget har herudover også etableret et nyt valgfag i indkøb, hvilket
forventes at øge uddannelsens attraktivitet i forhold til industrivirksomheder.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
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a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
X
X
X
Nej
X
X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ikke foretaget ændringer i 2016. I 2015 har Fagligt udvalg udviklet nye valgfrie
uddannelsesspecifikke specialefag som skal tilgodese kompetencebehov både i forhold til
håndværksdelen og i forhold til industri. Det er forventningen, at dette vil styrke uddannelsens
attraktivitet for både håndværksbaserede og industrielle beklædningsvirksomheder og dermed bidrage
til at skaffe flere praktikaftaler.
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6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget er i gang med at udarbejde en mere udførlig praktikvejledning til praktikvirksomheder. Det
er udvalgets forventning at dette vil øge kvaliteten af praktikken og øge de praktikuddannendes
virksomheders tilfredshed med praktikforløbet. Vejledningen bliver færdig primo november 2016,
hvorefter den distribueres til alle virksomheder, som har tegnet uddannelsesaftale.
Praktikvejledningen vil fremadrettet blive tilsendt virksomheder, når der indgås elevaftale.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
X
Det lokale uddannelsesudvalg drøfter løbende skolepraktikken. Ligeledes evalueres det gennem
skuemestersystemet løbende om skolepraktikken i tilstrækkelig grad giver eleverne de kompetencer,
som de bliver prøvet i til svendeprøven.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:
Udvalget vurderer, at der er brug for at der tegnes flere praktikaftaler. Udvalget og organisationerne
bag vil gøre en indsats for at skaffe flere praktikaftaler. Udvalget vurderer, at uddannelsen fortsat har
brug for udbud af praktikcenterpladser, da branchens virksomheder har høj konjunkturfølsomhed og
derfor kan være meget udfordret på at tegne uddannelsesaftaler med fuld længde. Udvalget vurderer,
at der fortsat er brug for uddannelse af en kritisk masse af beklædningshåndværkerelever. Dette dels
fordi, at der er brug for at et tilstrækkelig antal faglærte uddannes til branchen. Dels for at sikre, at
der er det fornødne grundlag for at fortsætte praksis med at uddanne designteknologer med en
beklædningsfaglig baggrund.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
5
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Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:

31

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

45

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

55

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Udvalget forventer, at der vil være en stigning i antallet af indgåede aftaler. Det er et område som har
stort fokus i udvalget og hos de lokale uddannelsesudvalg.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Beskriv:
De lokale uddannelsesudvalg arbejder i samarbejde med skolernes praktikpladskonsulenter på
løbende at skaffe flere praktikaftaler.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Beslagsmed
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

17

.

.

1

35
6
0
0
0

34
19
0
0
0

32
20
0
0
0
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Fuldførelsesprocent **

96

76

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

Ingen Ingen
data
data
Ingen Ingen
data
data

Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,51
0

0,47
Ingen Ingen Ingen
data
data
data
Ingen Ingen Ingen
data
data
data

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der findes alene talmateriale til fastlæggelse af beskæftigelsesfrekvens for 2015.
Beskæftigelsesfrekvensen, som udgør 0,51, er opgjort på et relativt lavt antal færdiguddannede, 18
personer. Udvalget vurderer at dette ganske lave antal, hvor udsving for en enkelt eller to
færdiguddannede, vil forrykke beskæftigelsesfrekvensen betydeligt, ikke er tilstrækkeligt validt
grundlag at kommentere på.
Udvalget vil følge beskæftigelsen løbende, men noterer sig, at der i branchen er kultur for at starte
egen virksomhed op, hvilket fremgår af den høje selvstændighedsfrekvens på 0,47

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang

2

Nej
x
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Udvikling af iværksætterkultur
Andet

x
x

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Praktisk forhold omkring den afsluttende prøve

Ja

x

Nej
x
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Varigheden af den afsluttende prøve ønskes udvidet fra 19 til 20 timer for sikre tilpas faglig bredde i
de opgaver, eleverne skal løse.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.

3
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uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Revision af svendeprøve
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
x
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
I forlængelse af forrige års udviklingsredegørelse er der sket en lille ændring af overgangskravene fra
uddannelsens GF2 til hovedforløbet. Udvalget har endnu ikke mulighed for at vurdere effekten af
ændringen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
4
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2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Beslagsmedeuddannelsens praktikmål blev i den forbindelse efterset og justeret en anelse.
I løbet af 2017 vil MI for udvalgte uddannelser foretage en opfølgning på, om den nye taksonomi og
de indholdsmæssige ændringer af praktikmål har haft den ønskede effekt til kvalitetsstyring af
praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
x

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Det antal elever der årligt afslutter uddannelsen vurderes som passende i forhold til det antal
arbejdsmarkedet for uddannelsen kan optage.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
5
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Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:

20

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

20

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

20

(Indsæt tal)

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at uddannelsen har en tilpas volumen i forhold til at kunne dække nuværende og/eller
fremtidig behov for arbejdskraft. For at opretholde den nuværende volumen har MI allerede igangsat
eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med
godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har
fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status
til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i
gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser
primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder,
DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

6

Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Industriens Uddannelser er opmærksom på, at det er nødvendigt med løbende tilgang af elever til
beslagsmedeuddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg, organisationer og
eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og specifikt inden for
industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
MI understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger
betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem
konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne
målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens
områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige
stolthed i fagene blandt eleverne.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med links
og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes suppleres
med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi
12. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Boligmontering og
Ortopædist

1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
x

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til og med 6.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i beskæftigelsesfrekvensen for
etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.

For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet,
bør udvalget forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind
under trin og specialer i andre uddannelser.

Nøgletal - Boligmontering

Nøgletal:

Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det aktuelle år
Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013

2014

2015

26
8

30
25

26
22

0

8

0

2013
12
61

2014
10
62

2015
6

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at
fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i
det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,67

Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

2014**

2015***

2016****

0,64

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2013,
opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015

****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2015,
opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Nøgletal - Ortopædist

Nøgletal:

2013

Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det aktuelle år
Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2014
3

2015
2

6
0

0
2013
3

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at
fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i
det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

2015***

2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn
Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2013,
opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2015,
opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.
Kommentarer til nøgletallene: Boligmonteringsuddannelsen
Boligmontering
Hvad angår igangværende og indgåede uddannelsesaftaler i 2014 er der en lille stigning i forhold til 2013, og indgåede
aftaler i 2015 er på niveau med 2013.
Indtil videre i perioden januar til ultimo august 2016 er der indgået 17 aftaler på boligmonteringsuddannelsen og 1 aftale på
ortopædistuddannelsen. Dette er det samme antal aftaler, som i samme periode i 2015.
I 2013 udgjorde de korte aftaler 21%, mens de i 2015 udgjorde 42%. Denne tendens til en stigning i korte aftaler ser også
ud til at fortsætte i 2016. Virksomhederne indgår således i stigende grad korte aftaler.
Med hensyn til beskæftigelsesfrekvensen er der ikke tilgængeligt materiale. Det er udvalgets vurdering, at de
færdiguddannede er i beskæftigelse. Denne vurdering bekræftes af både hovedforløbsskole samt virksomheder inden for
området.

Kommentarer til nøgletallene: Ortopædistuddannelsen
Ortopædist
Hvad angår igangværende og indgåede uddannelsesaftaler i 2014 og 2015 er der ikke tal der viser dette
Indtil videre er der i 2016 indgået 1 aftale på ortopædistuddannelsen. Der er ingen korte aftaler i uddannelsen.
Med hensyn til beskæftigelsesfrekvensen er der ikke tilgængeligt talmateriale på grund af det lille antal af elever. Der er tale
en lille og meget specialiseret branche. Ifølge branchen er alle uddannede ortopædister i beskæftigelse.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan uddannelsen vil
imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i forhold til følgende:
a.

Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet

(Sæt kryds)

b.

Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

(Sæt kryds)

Ja

Nej
x
x
x

Ja

Nej

x

x
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udvalget ønsker at ændre i bilag 1 i Bekendtgørelsen for Boligmontering i forhold til hvilke AMU mål, der udløser
standardmerit, og hvor lang merit det kan give.

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i forhold
til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet
vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin 1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse

1 Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget overveje og

begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt overveje og
begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt begrundes i forhold til
lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning
eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes endvidere skønne,
om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige,
men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet.
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
x
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. A) Uddannelsen
Udvalget ønsker at ændre i bilag 1 i bekendtgørelsen for Boligmontering i forhold til hvilke AMU mål, der udløser
standardmerit. På nuværende tidspunkt udløser fem dages deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse én dages merit i EUD,
hvis den er gennemført inden for de sidste tre år. Træets Efteruddannelsesudvalg har nu gennemført en analyse, hvor de
uddannelsesmål der indgår i boligmonteringens skolefag er blevet sammenlignet med de AMU mål, der er tilkoblet TE ´s
FKBér. På baggrund af analysen er det efterfølgende defineret, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser der kan udløse
standardmerit i skoleundervisningen på eud. Desuden er der en anbefaling i forhold til, hvor mange dages merit de bør
kunne give. Udvalget ønsker derfor at indsende et nyt forslag til bilag 1 i Bekendtgørelsen for Boligmontering.
Det skønnes ikke, at der er økonomiske konsekvenser af ændringen.

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal dækkes, hvis ikke
det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelsen
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De uddannelsesmæssige
konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen

Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik

og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt 2. Der bør desuden indgå
erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf.
bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2. Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de
lokale uddannelsesudvalg og centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den
lokale undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Som led i Det Faglige Udvalgs årlige ordinære møder besøger udvalget de tre skoler - Skive Tekniske Skole, København
Tekniske Skole (kun grundforløb) og TEC (ortopædistuddannelsen), hvor der holdes møder med det lokale
uddannelsesudvalg og repræsentanter fra den enkelte skole. På disse møder drøfter parterne uddannelsen med henblik på en
sammenhæng mellem praktik- og skoledelen, med henblik på en kvalitetssikring af uddannelsen. Ligeledes får det faglige
udvalg på disse møder løbende indblik i praktikvirksomhedernes krav til uddannelsen med henblik på en kvalitetsudvikling
En gang hver andet eller tredje år samles det lokale uddannelsesudvalg med skuemestre til en konference, hvor
censorarbejdet med svendeprøver bliver drøftet. Her gennemgås og evalueres de teoretiske og praktiske svendeprøver samt
regler omkring svendeprøve. Der udveksles erfaringer og diskuteres niveauer for at sikre en ensartet bedømmelse, og
afdække om, der er problemstillinger, som det faglige udvalg bør tage stilling til. Ud over drøftelser omkring bedømmelse af
svendeprøver bruges møderne også til en generel diskussion om udviklingen af uddannelsen, nye krav i branchen og behov
for nye kompetencemål.
Fire gange om året udsender det faglige udvalg en aktivitetsoversigt til det lokale uddannelsesudvalg og skolerne. Oversigten
viser den statistiske udvikling i forhold til godkendelser af virksomheder og antallet og typer af uddannelsesaftaler, der er
indgået.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
x

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser

Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at virke for
tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
Boligmonteringsuddannelsen
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad angår
praktikpladser?
(Sæt kryds)

Ja

x

Nej

I forbindelse med udbudsrunden for erhvervsuddannelser gennemførte udvalget en analyse af
praktikpladssituationen inden for uddannelsen. Analysen viser, hvilke og hvor mange virksomheder der
i forskellige geografiske områder anvender deres godkendelser. Der er i alt 145 virksomheder, der er
godkendt til autosadelmager, møbelpolstrer eller gardindekoratør. De 145 godkendte virksomheder
fordeler sig således med hensyn til godkendelse; 29 virksomheder er godkendt til at uddanne
autosadelmager, 93 virksomheder er godkendt til at uddanne møbelpolstrer og 23 virksomheder er
godkendt til at uddanne gardindekoratør. Vedr. igangværende aftaler i de 3 specialer er der 24 % af de
godkendte virksomheder til autosadelmager som har elever, 22 % af de godkendte virksomheder til
møbelpolstrer, som har elever og 4 % af godkendte virksomheder til gardindekoratør har elever.
Geografisk fordeler de igangværende aftaler sig så 62 % af alle igangværende aftaler er på Fyn og i
Jylland og 38 % af aftalerne er på Sjælland.

Ortopædistuddannelsen

I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad angår
praktikpladser?
(Sæt kryds)

Ja

Nej

x

I forbindelse med udbudsrunden for erhvervsuddannelser har udvalget set påpraktikpladssituationen inden
for uddannelsen, Der er 5 virksomheder der er godkendt til at uddanne ortopædister og der er 3
igangværende aftaler fordelt på 2 af de godkendte virksomheder.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten af
udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
Boligmonteringsuddannelsen
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte uddannelse i 2016 og evt. de
følgende et/to år.

Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:

24

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

26

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

26

Udvalget forventer en mindre stigning i antallet af uddannelsesaftaler inden for de næste par år. Forventningen bygger på, at
der generelt er vækst i beskæftigelsen inden for den samlede træ- og møbelindustrien.

Ortopædistuddannelsen
II. Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte uddannelse i 2016 og evt. de
følgende et/to år.
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:

1

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

2

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

2

Udvalget forventer ikke store ændringer i antallet af uddannelsesaftaler på ortopædistuddannelsen. Der er tale om en mindre
branche, hvor behovet for elever er begrænset, men hvor uddannelsen stadig er central for at sikre de nødvendige
kompetencer inden for faget.

I.

2

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 2 2, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke for, at
der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et fagligt
udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

Sekretariatet for Snedkernes Uddannelser har de sidste fem år gennemført fem fælles opsøgende
projekter med støtte fra AUB, for Det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi, Træindustriens
Uddannelsesudvalg, Snedkerfagets Fællesudvalg. Projekterne har medvirket til at skaffe flere
praktikpladser og styrket koordineringen på landsplan mellem sekretariatet og skolerne. Sekretariatets
opsøgende medarbejdere har hidtil fortrinsvis besøgt de virksomheder, som skolerne ikke får besøgt, og
prioriterer at finde elever til de ledige praktikpladser. Projekterne har betydet, at vi har skabt en øget og
kontinuerlig og landsdækkende praktikpladsindsats, som udvalgene vil fortsætte.
I forbindelse med udbudsrunden for erhvervsuddannelser gennemførte sekretariatet en analyse af
praktikpladssituationen inden for alle vores uddannelser. Analysen vil blive brugt aktivt i det
kommende projekt. Analysen viser hvilke, og hvor mange virksomheder der i forskellige geografiske
områder ikke anvender deres godkendelser, eller har færre elever end virksomheden er godkendt til.
Analysen afslører, at der er store geografiske forskelle på landsdelene og mellem vores forskellige
uddannelser. I nogen områder inden for bestemte specialer anvender næsten hver anden virksomhed
deres godkendelse.

De opsøgende konsulenter vil i samarbejde med skolernes opsøgende medarbejdere og med
udgangspunkt i analysen af praktikpladssituationen besøge de virksomheder, der har færre elever, end
de er godkendt til eller slet ingen.

De opsøgende medarbejdere vil have materiale med til virksomhederne, der informerer om de mange
forskellige aftalemuligheder,og hvad den nye reform af erhvervsuddannelser betyder for indholdet i
uddannelserne.
Der er flere virksomheder, der mangler kvalificerede unge inden for boligmonteringsområdet, som ikke
kan finde en elev med de rette kompetencer i lokalområdet. Her vil der blive arbejdet på at matche de
søgende elever på grundforløbet med de virksomheder med ledige praktikpladser.
For ortopædistområdet er det virksomheder, der mangler til elever, der gerne vil i gang med
uddannelsen og antallet praktikpladser er desværre begrænset, da der er tale om en lille og specialiseret
branche.
I projektet vil de opsøgende konsulenter derfor og i samarbejde med skolerne arrangere ture til
virksomheder for elever på overgangen mellem grund og hovedforløb fra de forskellige skoler, blandt
andet for at give eleverne et bedre kendskab til branchen. Når eleverne ved selvsyn oplever
virksomhederne, og de muligheder, der er for eventuelle praktikpladser, bliver de både mere faglige og
geografiske mobile. Især også når de samtidig møder de igangværende elever på virksomheder.
I den forbindelse vil der også være fokus på at oplyse de enkelte unge om mulighederne og hjælpe med
praktiske ting som bomuligheder, transportmuligheder, aftalemuligheder mv.
Der vil i projektet være fokus på at få skolerne til at lave præsentationsmateriale for de enkelte elever på
grundforløbet, som de opsøgende medarbejdere kan udlevere til virksomheder med henblik på
elev/mester ”dating”. Præsentationsmaterialet kan bl.a. hjælpe de opsøgende medarbejdere til at få
fokus på de elever, som har særligt svært ved at skaffe sig en praktikplads.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med links og/eller
bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for. Handlingsplanen (punkt 6)
bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mail-adressen
stukeko@stukuvm.dk

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:

Transporterhvervets Uddannelser

Dato:

15. september 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv
trafik
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
X

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:

2013

2014

2015

Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

218
197
0
0
0

211
260
0
0
0

110
267
0
0
0

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
572
89

2014

2015

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014**

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
0,98
0,97
Videreuddannelsesfrekvens
0,01
0,01
Selvstændighedsfrekvens
0
0,0015
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
0,05
0,03
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn
0,02
0
Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.

2015*** 2016****
0,99
0,01
0,05

1,01
-

*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Nøgletallene i tabellerne vedrørende igangværende og indgåede uddannelsesaftaler stammer til dels fra
Personbefordringsuddannelsen, herunder specialerne ”rutebilchauffør” og ”bybus- og rutebilkørsel”,
og dels fra den nyetablerede uddannelse Buschauffør i kollektiv trafik, som i forbindelse med EUD
reformen, blev udskilt fra Personbefordringsuddannelsen som en selvstændig uddannelse. Tallene er
trukket fra MBULs database Databanken.
TUR vurderer, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler for de sidste tre år markerer et niveau for en
nedre i grænse båret af overenskomstmæssige aftaler i branchen om løft af chauffører til faglært
niveau.

Den høje beskæftigelsesfrekvens afspejler, at det typisk er ansatte buschauffører, som løftes til faglært
niveau via et EUV-forløb. Dertil kan det påpeges, at der er særdeles gode beskæftigelsesmuligheder
inden for busbranchen.

Det meget lave niveau for både videreuddannelsesfrekvensen og selvstændighedsfrekvensen hænger til
dels tæt sammen med, at videreuddannelsesmulighederne er meget begrænsede, samt at chaufførfaget

er præget af en meget høj tilgangsalder. I 2015 var 50 procent af buschaufførerne mellem 46 og 60 år,
mens 25 procent var over 60 år. Blot 10 procent af arbejdsstyrken var under 37 år. 1

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang

x

Udvikling af iværksætterkultur

x

Andet

x

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling

x

Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft

x

Teknologiudviklingen

x

Internationale forhold

x

Andet

x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
1. Gensidig godskrivning af enslydende grundforløbskompetencer
I bekendtgørelserne til Buschauffør i kollektiv trafik samt Turistbuschauffør er der
enslydende kompetencebeskrivelser i § 3, hele §3 er identiske i de omtalte bekendtgørelser.
TUR ønsker, at der i de enkelte bekendtgørelser bliver fastlagt, at de omtalte GF2 giver
1 Kilde:

PensionDanmark

adgang til hovedforløb inden for begge uddannelser.
2. Varighed af EUV-forløb.
Personer over 25 år med anden uddannelse, men uden brancheerfaring, bliver automatisk
EUV spor 2 elever. TUR har via henvendelser fra praktikvirksomheder erfaret, at EUV 2
forløbene i flere uddannelser er blevet for korte til at personer uden brancheerfaring kan nå
samme niveau som EUD eleverne. Denne elevtype skal have megen skoleundervisning,
hvorfor praktiktiden bliver for kort. TUR har brugt et forkert beregningsprincip ved
fastsættelsen af varig for de enkelte EUV trin, set i forhold til, at et samlet EUV forløb højst
må indeholde 2 års praktik. TUR vil ændre på dette forhold i forbindelse med kommende
bekendtgørelsesændring.
TUR ønsker både at ændre på varigheden af de enkelte trin for EUV 2 elever, men også at
indføre en fleksibel varighed for de enkelte trin, så den enkelte elevs behov kan tilgodeses.
De uddannelser, der indeholder disponentniveau har dog et særligt problem omkring den
samlede varighed af praktiktiden.
3. Valgfri specialefag. Der vil være behov for at tilknytte og afkoble valgfri specialefag.
TUR udvikler og afmelder løbende AMU uddannelser, hvoraf nogle er medtaget som valgfri
specialefag i en eller flere erhvervsuddannelser. Listen over valgfri specialefag ønskes
opdateret.
4. Revision af den fastsatte godskrivning i skema 3 i bilaget til uddannelsesbekendtgørelsen.
TUR ønsker at revidere listen over skema 3 i bilag til bekendtgørelserne. Listen skal
opdateres i forhold til relevante uddannelser. Den eventuelle dobbelt godskrivning, som er
foretaget mellem fastsættelse af varighed for skole- og praktikdelen i §2 stk 3 og skema 3 i
bilag 1 skal fjernes, hvorfor skema 3 skal revideres.
5. Revision af § 3 stk 7; godskrivning ift. grundforløb for EUV spor 2 elever – mulighed for
undtagelsesbestemmelse ift. EUV-elever med anden uddannelse og uden brancheerfaring
samt ny-mesterlæreelever.
TUR har via henvendelser fra skolerne blevet opmærksom på, at EUV 2 elever uden
brancheerfaring ikke nødvendigvis bør være omfattet af §4 stk 7 i de enkelte bekendtgørelser.
Der skal være mulighed for at give EUV 2 elever uden uddannelsesaftale de samme
grundforløbskompetencer, som EUD eleverne.
Der skal også være mulighed for at lave ny mesterlære uddannelsesaftaler for EUV 2 elever,
så de kan få fagligt indhold i denne del af praktiktiden, på samme niveau som EUD elever.
6. Undtagelse af svendeprøve på trin 1 på Buschauffør i kollektiv trafik for elever, hvis
uddannelsesaftale ikke afsluttes med trin 1.

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

x

b) Speciale

x

c) Trin2

x

Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
a) Uddannelse
1

Nej

x

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan
udvalget overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser § 14, samt overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen
ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en
jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til
ministeriet.

b) Speciale

x

c) Trin1

x

Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
De konkrete udviklings- og ændringsbehov er beskrevet i skema 4. For de enkelte områder vurderer det
faglige udvalg følgende:
Ad. 1. Gensidig godskrivning af enslydende grundforløbskompetencer
TUR ønsker, at der i bekendtgørelserne til Buschauffør i kollektiv trafik samt Turistbuschauffør bliver
fastlagt, at de enkelte uddannelsers GF2 giver adgang til hovedforløb inden for begge uddannelser.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 2. Det faglige udvalg ønsker, at personer over 25 år med anden uddannelse, men uden
brancheerfaring, kan få et længere uddannelsesforløb for praktikdelen.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 3. Valgfri specialefag
Omlægningen skal ske ved en ændring af uddannelsesordningen. Ændringen skønnes at være
udgiftsneutral.
Ad. 4. Ændring i bilag til bekendtgørelse.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 5. Ændring af §3 sk. 7.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen berører kun grundforløbet og
udvalget forventer, at der især vil blive brugt ny mesterlæreordning til dette, hvorfor udvalget skønner,
at det vil være udgiftsneutral.

Ad 6. Undtagelse af svendeprøve på trin 1 for elever, hvis uddannelsesaftale ikke afsluttes med trin 1.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

x

b) Speciale

x

c) Trin1

x

Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ikke foretaget ændringer i uddannelsen i forbindelse med sidste års udviklingsredegørelse.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og

centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
•

I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen har TUR fastsat nye detaljerede praktikmål
for uddannelsen. Hensigten med de nye praktikmål er at bidrage til en øget kvalitet i
praktikuddannelsen, da en større indholdsmæssig præcisering og detaljeringsgrad skulle gøre
det lettere for virksomhederne og de oplæringsansvarlige at tilrettelægge lærlingenes praktiske
oplæring i progression og sammenhæng med skoleundervisningens indhold.

•

TUR har udarbejdet uddannelsesbøger, som præciserer og synliggør praktikmålene og de
tilhørende målpinde over for virksomheder og elever.

•

TUR har udarbejdet en vejledning til uddannelse af mentorer og oplæringsansvarlige i
virksomhederne, som skal bidrage til at sikre kvaliteten i praktikuddannelsen. Med
udgangspunkt i denne har TUR i foråret 2016 afholdt en faglæreruddannelse med henblik på
at opkvalificere skolernes uddannelse af mentorer og oplæringsansvarlige i
transportvirksomheder. I denne forbindelse har TUR udarbejdet en brochure ”Få succes med
din lærling”, der skal udbrede kendskabet til mentoruddannelsen.

•

TUR er i færd med at udvikle et online dialogværktøj, således at virksomhederne lettere kan;
- etablere dialog med erhvervsskolerne
- følge den enkelte lærlings uddannelsesforløb
- planlægge det nærmere indhold af praktikuddannelsen.
Med dialogværktøjet kan man finde information om elevers skoleperioder, kommende og
beståede fag, fravær samt løbende udfylde en online uddannelsesbog; herunder
praktikerklæringer, der baserer sig på de gældende praktikmål for uddannelsen.
Virksomhederne vil blive adviseret, når det er tid til at udfylde uddannelsesbogen, mens
skolerepræsentanter ligeledes har mulighed for at følge praktikuddannelsen på tæt hold.
Værktøjet udvikles blandt andet i en mobilversion, så den nemt kan tilgås fra flere platforme,
såsom IPads og smartphones.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
x

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds) x

Nej

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
267
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

200-300

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

200-300

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Det faglige udvalg vurderer, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler for 2015 markerer et niveau for
en nedre i grænse båret af overenskomstmæssige aftaler i branchen om løft af chauffører til faglært
niveau. Dette niveau forventes at være toneangivende for de kommende år.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 23, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
TUR har stor fokus på at sikre, at der tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser jf. de løbende
årlige optag af elever. Udvalget har fastsat flg. initiativer i forhold til ovennævnte:
1. Markedsføring af TURs hjemmeside www.transportuddannelser.dk med fokus på
erhvervsuddannelser inden for transportområdet.
2. Markedsføring af mentoruddannelse for oplæringsansvarlige i transportvirksomheder.
3. Lancering af digitalt dialogværktøj til brug for virksomheder, skoler og ledige.
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

4. AUB-ansøgninger behandles, vurderes og attesteres to gange årligt.
5. TUR afsætter midler til sikring af løbende information til virksomhederne om rammer, vilkår og
bonusordninger ved ansættelse af lærlinge. Dette sker gennem www.tur.dk og via nyhedsbreve,
der videreformidler relevant viden om praktikpladser.
6. TUR leverer løbende artikler til aviser og fagblade omkring erhvervsuddannelserne inden for
transportområdet.
7. TUR har i samarbejde med en række brancheorganisationer etableret
hjemmesiden www.meritvejen.dk med information til virksomheder om erhvervsuddannelser
for voksne.
8. Udvalget fortsætter arbejdet med den løbende kvalitetsudvikling ved kontaktmøder med EUDskolerne, udvikling og revidering af uddannelsesbøger og logbøger, samt etablering af relevante
faglæreruddannelser.
9. Udvalget tilbyder skolerne et digitalt realkompetencevurderingsværktøj til dokumentation og
synliggørelse af uddannelsesveje fra ufaglært til faglært status inden for
transportuddannelsesområdet. Dette værktøj, som støttes af parterne i forbindelse med
kompetencefondenes uddannelsesindsats, understøtter gennemsigtighed og synlighed for
brugerne (elever og virksomheder), når vejen til faglært status skal afdækkes og kortlægges. Det
er således udvalgets opfattelse, at dette værktøj bidrager til, at flere får interesse for
erhvervsuddannelserne og i øvrigt dermed understøtter en positiv udvikling i forhold til antallet
af praktikpladser.
10. TUR gennemfører i samarbejde med Transportens Uddannelsesfond en målrettet kampagne
over for folkeskolerne (9. til 10. klasse) om brug af computerspillet ”Cargo Dynasty”, som et
centralt værktøj til almen indlæring i transportfaglige emner og til synliggørelse af
arbejdsområder i transportbranchen. Kampagnen kulminerer i et landsmesterskab for
folkeskoleklasser på DM-Skills 2017.
11. TUR deltager med demonstrationsfag på DM-Skills 2017 og markedsfører samtidig de øvrige
erhvervsuddannelser inden for transportområdet.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse
12. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til
Byggemontagetekniker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen: X

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
x
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende elever pr. 31/12 i det aktuelle år
Tilgang af elever i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
187
245
-

2014
175
254
-

2015
148
-

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
129
57

2014
138
46

2015
-

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,56
0,35
0,0142
0,56
0,56

0,56
0,56
0,56

-

-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der er fortsat fald i antallet af igangværende elever, og de tilbagemeldinger det faglige udvalg får fra
skolerne er da også, at tilgangen til uddannelsen er stærkt faldende. Der er således flere skoler der ikke
har startet hovedforløbsundervisning i august i år. Det hænger utvivlsomt sammen med, at der nu er
frit optag på Træfagenes Byggeuddannelse.
Det faglige udvalg skønner, at forskellen i den kønsmæssige fordeling af beskæftigede ikke er
begrundet i selve uddannelsens indhold og afvikling, men i den traditionelle branchekultur som
mandsdomineret. Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen for køn, søgningen til uddannelsen og
fordelingen af færdiguddannede afspejler derfor den generelle kønssammensætning i branchen, som
fortrinsvis beskæftiger mænd og er kendetegnet ved fysisk krævende arbejde. Over en lang række år er
der lavet flere tiltag for at ændre kønsfordelingen, hvilket dog ikke har forrykket billedet væsentligt.
Fordelingen vedrørende etnicitet er under normtallet. Det faglige udvalg, at forskellen i fordeling af
beskæftigede ikke er begrundet i selve uddannelsens indhold og afvikling, men i svagere netværk,
familierelationer og kontakter til personer i branchen generelt, hvorfor det kan være sværere at finde
arbejde. På sigt vil det jævne sig ud.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
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a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
x
x
x

Ja

x

Nej
x
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Ændring uddannelsesbekendtgørelsens § 3 stk. 6.3 til ny titel: ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”
da der udstedt nye undervisningsplaner til førstehjælp, jf. MUBL’s mail fra 8.07.2016.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.

3

Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Nedlæggelse af talentspor, da det var en fejl, at der var beskrevet talentspor i uddannelsen
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6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Ikke relevant, da der ikke er praktik i uddannelsen.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:

Nej

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:
Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:
Evt. forklaring på den forventede udvikling:
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III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Beskriv:

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Sagsnr.: 16/01989
Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til bygningsmaler
Det faglige udvalgs navn:
Malerfagets faglige Fællesudvalg
Dato:
13. oktober 2016

1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
x
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til og med 6.
Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af REU. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra frekvenser
udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor udfyldes alene
punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra frekvenser
udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene
Nøgletal
Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det aktuelle år

2013
1109
633
413
543
262

2014
1003
643
452
504
247

2015
913
710
405
449
140

Nøgletal:

2013

2014

2015

Fuldførte *

405

448

4641

Fuldførelsesprocent **

59

59

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres
uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang tallene
er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

2015***

2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

76

74

72

75

Videreuddannelsesfrekvens

6

5

3

Selvstændighedsfrekvens

0

Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

1

0

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

3

4

*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012, opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2015, opgjort i 2016.

1 Fællesudvalgets

egen opgørelse

1

Sagsnr.: 16/01989
Kommentarer til nøgletallene:
Elever med anden etnisk baggrund udgør 9% af den samlede elevbestand. Der er (stort set) ingen forskel på
beskæftigelsesfrekvensen mellem den samlede frekvens og for uddannede med anden etnisk baggrund.
Differencen i beskæftigelsesfrekvensen mellem mænd og kvinder er relativt begrænset.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende
områder
Er der behov for udvikling på følgende områder:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet

x
x
x

Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

x
x
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg vil
imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Med revisionen af bygningsmaleruddannelsen pr. 1. august 2015 har Fællesudvalget imødekommet arbejdsmarkedets
aktuelle behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer, og der er således på den baggrund ikke behov for
ændring af uddannelsen – ud over revision af svendeprøven.
Fællesudvalget supplerer løbende erhvervsuddannelsen med AMU-kurser, som er aftalt med arbejdsmarkedets parter
og erhvervsskolerne.
2015-revisionen af uddannelsen nødvendiggør en revision af den eksisterende svendeprøve. Udviklingsarbejdet er
ikke påbegyndt, men følgende stikord angiver nogle af de punkter, vi ønsker at fokusere på:
o Der skal i højere grad end i dag fokuseres på processer og kvalitetssikring
o Der skal indføres en skriftlig opgave, som centrerer sig om materialer, arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljø.
o Kommunikation og visualisering skal inddrages i prøven
o Herudover skal de eksisterende opgaver vedrørende vægbeklædning, farvesætning og behandling af træværk
ajourføres.

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i forhold til
nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til
ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
Uddannelse
x
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Speciale
x
Trin2
x
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. c) Trin
Fællesudvalget skal henvise til tidligere års udviklingsredegørelser med hensyn til argumentation for, at uddannelsen
ikke er trindelt.

Omlægning og revision
(Sæt kryds) Ja
Nej
Uddannelse
x
Fællesudvalget ønsker som nævnt at revidere den eksisterende svendeprøve. Udviklingsarbejdet er endnu ikke påbegyndt, men det formodes, at uddannelsesbekendtgørelsen skal ændres. Uddannelsesordningen skal under alle omstændigheder revideres. (En ny svendeprøve har ingen økonomiske konsekvenser for skolerne)

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal dækkes, hvis
ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
Uddannelse
x
Speciale
x
Trin1
x

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i bekendtgørelse og uddannelsesordning siden juli 2016, hvor der blev
foretaget mindre justeringer i forhold til den tidligere bekendtgørelse og uddannelsesordning.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitetsudvikling/kvalitetssikring drøftes løbende med de lokale uddannelsesudvalg, laug (virksomheder),
fagforeninger og skoler. Vi har efterhånden opnået gode erfaringer med ”Logbogen” som et kvalitetssikringsværktøj.
Logbogen er under revision - blandt andet med hensyn til tydeliggørelse af praktikreglerne, således at de blive mere
anvendelige i såvel den ordinære praktik som i skolepraktik.
I den anledning skal vi henlede opmærksomheden på undersøgelsen ”Sammenhæng mellem skole og praktik –
evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers
hovedforløb”, Danmarks Evalueringsinstitut, 2013. Heri fremhæves fagets logbog og de to praktikumforløb i
uddannelsen som gode værktøjer til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik.
2

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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I forbindelse med godkendelse af praktikvirksomheder benytter Fællesudvalget sig af de lokale uddannelsesudvalg.
Ved deres virksomhedsbesøg bliver virksomhederne således rådgivet om uddannelsesforløb, vurdering af hvor mange
elever, virksomheden kan ansætte mm.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
x
Som nævnt i tidligere redegørelser har Fællesudvalget på baggrund af besøg på samtlige skoler, som udbyder
bygningsmaler-, autolakerer- og skilteteknikeruddannelserne med skolepraktik udarbejdet en rapport3, som kan
betragtes som et idékatalog vedrørende tiltag, der kan sikre/øge kvaliteten i oplæringen af skolepraktikelever i alle tre
uddannelser.
Fællesudvalget gør løbende de lokale uddannelsesudvalg opmærksomme på, at de for at sikre kvaliteten i
skolepraktikelevernes uddannelse er forpligtet til aktivt at deltage i arbejdet med at skaffe arbejdsopgaver uden for
skolernes områder, således at eleverne kan opnå den nødvendige oplæring i samtlige uddannelsesmål.
I foråret 2015 har Fællesudvalget besøgt samtlige 10 praktikcentre inden for bygningsmalerområdet, hvor følgende
emner blev drøftet med praktikcenterchefer, skolepraktik-instruktører, virksomhedskonsulenter, uddannelsesledere
og lokale uddannelsesudvalg:
Tilrettelæggelse af det samlede uddannelsesforløb
Kompetencevurdering i forhold til praktikmål
Tilvejebringelse af relevante og arbejdspladsrealistiske opgaver
Anvendelse af korte aftaler og virksomhedsforlagt undervisning
Anvendelse af EMMA-regler
Praktikcentrets håndtering af anker over udmelding af skolepraktik/optagelse i skolepraktik
Undervisningsmiljø, det faglige og pædagogiske arbejde (et besøg på praktikcentret)
Det praktikpladsopsøgende arbejde
Samarbejde med lokalt uddannelsesudvalg
På baggrund af besøgene har Fællesudvalget udarbejdet en opstilling af punkter, som der skal arbejdes videre med:
o

Umiddelbart ser det ud som om, at der mangler kommunikation oppefra og ned i skolernes systemer.
Ledelse og skp-instruktører har ikke samme opfattelse af virkeligheden (for eksempel i forhold til kendskab til og
brug af virksomhedsforlagt undervisning (VFU) og i forhold til anvendelsen af praktikmål). Problemet er mest
markant i Silkeborg.

o

Virksomhedsforlagt undervisning benyttes stort set alle steder meget mere, end vi ønsker. (Man er ikke alle steder
bekendt med bestemmelserne vedrørende brug af VFU, således som de er beskrevet i vejledningen til
praktikcentrene).

o

Et argument for at benytte VFU er, at eleverne ikke kan modtage oplæring i et givent praktikmål i praktikcentret
(fx tapetopsætning). Her skal man være opmærksom på, at et center ved sin godkendelse har oplyst, at man kan
oplære eleverne i samtlige praktikmål.

o

Vedrørende tilbagemeldinger fra virksomheder: Flere steder benyttes telefoniske evalueringer, og her kan man
komme i den situation, at man mangler dokumentation (det oplever vi i nogle af ankesagerne)

o Der skal gøres noget ud af at give skp-eleverne særlige kompetencer (udarbejdelse af APV, sprøjteteknikker,
epoxy-kursus), således at de fremstår attraktive over for virksomhederne.
o

Der er ikke gjort meget ud af at beskrive den faglige egnethed.

3

”Hvis ikke skolen kan oprette en eksemplarisk læreplads, hvem kan så? - Sammenfatning af Fællesudvalgets møder på
skolerne vedrørende skolepraktik i 2010 og 2011”.
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o

Der skal kompetencevurderes i forhold til praktikmål.

o

Værkstedsfaciliteterne er flere steder meget ringe.

o

Ikke alle praktikcentre har udarbejdet en APV.

o

Instruktør-antallet er efter Fællesudvalgets opfattelse flere steder bestemt i underkanten - især, hvis de også skal
gøre noget ud af at give skp-eleverne særlige kompetencer.

o Mange steder udarbejdes der ikke ugesedler, hvilket er vigtigt i forhold til eleverne forståelse af arbejdsgangene i
en virksomhed
o

Arbejdstid er i underkanten, idet eleverne ikke selv betaler for deres pauser.

o Arbejde uden for skolen: Dette varierer. Det ser ud til, at de eksterne opgaver altid er clearet med de lokale
uddannelsesudvalg.
De lokale uddannelsesudvalg og Fællesudvalget er løbende i kontakt med praktikcentrene med henblik på at sikre
kvaliteten i skolepraktikken. Det være sig i overordnede dialoger om kvaliteten og i konkrete sager. Sagerne indikerer,
at ikke alle praktikcentre har sikret kvaliteten.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at virke for
tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad angår
praktikpladser?

Ja

Nej
x

(Sæt kryds)
For øjeblikket er 950 virksomheder godkendt til at uddanne bygningsmalerelever.
Antallet af virksomheder, som for første gang eller på ny er blevet godkendt som praktikvirksomhed steg betydeligt i
2015 og antallet af godkendelser er på samme niveau i 2016.
Godkendelser pr. 1. september
Bygningsmalervirksomheder

2016
178

2015
175

2014
139

2013
129

2012
159

2011
185

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten af
udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte uddannelse i 2016 og evt. de
følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
710
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017, som er i gang pr.
31.12.2017
Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:
Antallet af indgåede ordinære og korte aftaler ser ud som følger:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

889
677
475
489
574
522
437
465
460

5
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Opgørelsen er en nettoopgørelse og angiver antallet af aftaler, som er indgået i det pågældende år og som stadig er i
kraft pr. 31. december. (Derfor er tallet for 2015 mindre end det af ministeriet angivne).
I gennemsnit for de angivne år er 23% af aftalerne indgået, før eleverne påbegynder grundforløbet.
Fællesudvalget angav i udviklingsredegørelsen for 2016, at man forventede, at der blev indgået 470 uddannelsesaftaler
i 2015. Forventningen holdt, da der som anført ovenfor blev indgået 460 aftaler.
På nuværende tidspunkt er der indgået 314 aftaler i 2016, og det er tvivlsomt, om man kommer op på det samme antal
aftaler for året som helhed som i 2015. På den baggrund forventer vi ca. 400 igangværende aftaler ved afslutningen af
2017.
Med hensyn til 2018 vil det være meget usikkert at fastsætte et måltal, da vi ikke kender konsekvensen af den nyligt
indgåede trepartsaftale. På den ene side vil de nye regler for AUB sandsynligvis generere flere praktikpladser.
Hvis man fastholder aftalens bilag 4, hvori det fastsættes, at man kun kan påbegynde uddannelsens GF2, hvis man på
forhånd har en uddannelsesaftale, så vil antallet af aftaler sandsynligvis falde, idet størstedelen af uddannelsesaftalerne
frem til nu bliver indgået efter GF2.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 24, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats for at tilvejebringe
praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikke-godkendte virksomheder.
De i udvalget repræsenterede organisationer udfører løbende både centralt og lokalt et stort informationsarbejde over
for deres medlemmer med hensyn til at fremskaffe det nødvendige antal praktikpladser.
Siden begyndelsen af 2011 ser Fællesudvalget 4 gange årligt på, hvor mange af de godkendte virksomheder, som endnu
ikke har ansat en elev. Sådanne virksomheder modtager en henvendelse fra udvalget med en opfordring til at benytte
den udstedte lærestedsgodkendelse.
Fremskaffelsen af praktikpladser udgør et vigtigt punkt på udvalgets besøg på erhvervsskolerne/praktikcentrene, hvor
det lokale uddannelsesudvalg opfordres til at deltage i det praktikpladsopsøgende arbejde.
Fællesudvalget opfordrer ligeledes de lokale uddannelsesudvalg om direkte at deltage i det praktikpladsopsøgende
arbejde og til at søge om AUB-midler hertil (I 2016 har Fællesudvalget i alt anbefalet 20 AUB-ansøgninger fra de
lokale uddannelsesudvalg)

4§

43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Bådmekaniker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

x

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

5

9

.

1

18
6
0
0
0

9
0
0
0
0

10
8
0
0
0
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Fuldførelsesprocent **

.

.

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Nøgletal er suppleret med data indhentet fra landskolen på uddannelsen, idet det lille antal elever
vanskeliggør centralt produceret datamateriale.
Sidste år i udviklingsredegørelsen kunne vi berette, at der i 2014 var udlært 10 bådmekanikere, og at
de 8 udlærte et år efter svendeprøven havde beskæftigelse i branchen som bådmekanikere. En af de
udlærte var i gang med at læse videre og en var netop afskediget til fordel for en ny elev.
CELF har til dette års redegørelse oplyst, at der aktuelt er 12 elever i gang på hovedforløbet, hvoraf 7
elever starter på H1 i september 2016. Der er aktuelt ikke optaget nogen elever på GF2 i august
2016.
Der er udlært én elev i 2015 og fire elever i første halvår af 2016. Ud fra skolens oplysninger, er disse
fem elever alle i beskæftigelse i branchen.
Uddannelsen til bådmekaniker er en nicheuddannelse, hvor beskæftigelsen er høj. Det er udvalgets
vurdering, at CELF kan drive uddannelsen med høj kvalitet på trods af det lave elevtal, idet de har en
god kontakt til branchen og derigennem får udlånt og leveret udstyr på fordelagtige vilkår.
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3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:

4

Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer på selve uddannelsen, da det vurderes, at
uddannelsen i sin nuværende form opfylder et behov for dygtige faglærte til et nicheområde. Der
blev i 2015 oprettet skolepraktik på uddannelsen, men der har ikke været brug for denne mulighed
endnu.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Bådmekanikeruddannelsens praktikmål blev i den forbindelse efterset og udvalget
vurderede, at der ikke var behov for justeringer. I løbet af 2017 vil MI for udvalgte uddannelser
foretage en opfølgning på, om den nye taksonomi og de indholdsmæssige ændringer af praktikmål
har haft den ønskede effekt til kvalitetsstyring af praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
X

Nej

LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
5
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Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:

Nej

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
8
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

5

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

5

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at uddannelsen har en tilpas volumen i forhold til at kunne dække nuværende og/eller
fremtidig behov for arbejdskraft. For at opretholde den nuværende volumen har MI allerede igangsat
eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med
godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har
fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status
til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i
gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser
primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder,
DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
CELF har netop fået bevilget et AUB-projekt til praktikpladsopsøgende arbejde.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Industriens Uddannelser er opmærksom på, at det er nødvendigt med løbende tilgang af elever til
bådmekanikeruddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg, organisationer og
eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og specifikt inden for
industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
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Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
MI understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger
betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem
konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne
målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens
områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige
stolthed i fagene blandt eleverne.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til CNC-tekniker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

.

.

.

1

5
0
0
0
0

7
5
0
0
0

6
7
0
0
0
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Fuldførelsesprocent **

100

.

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) har ingen bemærkninger til nøgletallene for
erhvervsuddannelsen. Vi noterer os, at uddannelsens samlede elevtal er begrænset. Men det er der flere
grunde til. Først og fremmest er der stor forskel på teknologi niveauet/behovet i den danske metal og
maskinindustri. Teknologiførende virksomheder, som har produktion til det, investerer i disse år i
MTM maskiner, der gør arbejdet færdigt i én proces. For at programmere, opstille og betjene disse
maskintyper, kræves der en rigtig dygtig industritekniker, med gode kvalifikationer i matematik og
engelsk. Men der produceres stadig i stort omfang på mere simple 2 og 3 aksede 1. generations CNC
styrede værktøjsmaskiner i andre virksomheder i metal og maskinindustrien, hvor de erhvervede
kvalifikationer i CNC tekniker uddannelsen burde være tilstrækkelige. MI finder det vigtigt at kunne
uddannelsesdække hele metal og maskinområdets kvalifikationsbehov. I dette kvalifikationsfelt passer
CNC Tekniker uddannelsen fint ind. Dernæst er det også vigtigt at anføre, at der gives fuld merit for
CNC teknikere, der senere måtte ønske at videreuddanne sig til industriteknikere. Sidst men ikke
mindst er faglærer kvalifikationerne og skolernes udstyr identisk med det grundlag industriteknik
uddannelsen hviler på.
MI har i forbindelse med EUD reformen sidste år ajourført uddannelsen, så den forventeligt vil kunne
imødekomme både aktuelle men også de faglige krav, der måtte komme. CNC-teknikeruddannelsen er
en uddannelse, som potentielt kunne være interessant for voksne via et EUV-forløb. De virksomheder
i metal og maskinindustrien, der producerer i større serier med få ugentlige omstillinger, vil være
optimale læresteder for den ufaglærte arbejdsstyrke, der flere steder allerede produktionsbetjener disse
maskiner. CNC-teknikeruddannelsen vurderes at være en uddannelse, som passer godt til
virksomheder, som gennem EUV ønsker at opkvalificere deres ufaglærte voksne medarbejdere til
2
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EUD niveau. CNC teknikeruddannelsen vil kunne give disse medarbejdere kvalifikationer, der gør dem
mere attraktive i eksisterende eller fremtidige jobs og samtidig er uddannelsen et godt fundament for
senere at erhverve en industriteknikeruddannelse. MI vil fortsat have fokus på aktivitetsniveauet for
uddannelsen og vil løbende drøfte mulighederne i uddannelsen med vores netværk i industrien.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Med henvisning til pkt. 2 + 3 kan det oplyses, at Metalindustriens Uddannelsesudvalg ingen ændringsbehov har til
CNC tekniker Uddannelsen
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
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c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Reformarbejdet og den ny-beskrevne CNC tekniker uddannelse har endnu ikke resulteret i et stigende
optag på uddannelsen. Det er MI’s vurdering, at det kræver lidt mere tålmodighed at få den nuværende
udvikling vendt.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og taksonomi.
CNC tekniker uddannelsens praktikmål blev i den forbindelse efterset og udvalget vurderede, at der
ikke var behov for justeringer. I løbet af 2017 vil MI for udvalgte uddannelser foretage en opfølgning
på, om den nye taksonomi og de indholdsmæssige ændringer af praktikmål har haft den ønskede effekt
til kvalitetsstyring af praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som MI håndterer godkendelser
for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

X

Nej

LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
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i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:

X

Nej

Der findes 53 praktikvirksomheder som - inden for et eller flere af de to trin - er godkendt til at
praktikuddanne lærlinge på CNC tekniker uddannelsen. Det er ikke Metalindustriens
Uddannelsesudvalgs opfattelse, at dette tal vil ændre sig nævneværdigt – i hverken opadgående eller
nedadgående retning - i de kommende år.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
7
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

5

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

5

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
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for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at uddannelsen har en tilpas volumen i forhold til at kunne dække nuværende og/eller
fremtidig behov for arbejdskraft. For at opretholde den nuværende volumen har MI allerede igangsat
eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder
med godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5
år, har fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret
status til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Metalindustriens Uddannelsesudvalg i gang
med at udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark
om hver enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde
får information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Metalindustriens
Uddannelsesudvalg er i gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet
for alle uddannelser primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder
med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via
vores hjemmeside.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og
LUU om nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter
deres godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages
i slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg er opmærksom på, at det er nødvendigt med løbende tilgang af
elever til CNC tekniker uddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg,
organisationer og eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og
specifikt inden for industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers Space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
MI understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger
betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem
konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne
målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens
områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige
stolthed i fagene blandt eleverne.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Cykel- og
motorcykelmekaniker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:

2013

2014

2015

1

290
160
69
76
41

292
162
67
70
52

246
146
70
73
8
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Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

96
67

72
66

.
.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens agg. for 2010-14
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,77
0,16

0,70
0,13
0,01
Ingen Ingen Ingen
data
data
data
Ingen Ingen Ingen
data
data
data

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,69
0,12

0,64

Ingen
data
Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Særligt motorcykelbranchen har været længe om at rette sig aktivitetsmæssigt op efter finanskrisen. I
første omgang har skærpede kørekortsregler for unge gjort det endnu mere vanskeligt, men aktuelt
ser det ud til, at den lempelse, som er på vej i efteråret 2016 inden for kørekort til helt unge og små
maskiner, forhåbentlig kan være med til at skabe mere aktivitet i motorcykelbranchen.
Udvalget er opmærksomt på, at beskæftigelsesfrekvensen er under 0,70 for 2016.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
2

Nej
X
X
X
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

X

Nej
X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Den teknologiske udvikling inden for motorcykler betyder, at flere og flere motorcykler har canbus
styring. Derfor er det vigtigt, at alle motorcykelmekaniker-elever får kompetencer i fejlfinding og
fejludbedring inden for dette. Kompetencemål 26 dækker allerede området, men for at sikre, at alle
skoler også inddrager denne form for elektriske systemer, indskrives en ekstra målpind i 8188 –
tændingssystemer og andre strømforbrugere om canbus styring på motorcykler.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale et enkelt fag tilrettes til motorcykelmekaniker-specialet.
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ikke foretaget nogen indholdsmæssige ændringer i uddannelsen ved seneste
udviklingsredegørelse.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
4
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2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Cykel- og motorcykeluddannelsens praktikmål blev i den forbindelse efterset og justeret
en anelse. I løbet af 2017 vil MI for udvalgte uddannelser foretage en opfølgning på, om den nye
taksonomi og de indholdsmæssige ændringer af praktikmål har haft den ønskede effekt til
kvalitetsstyring af praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
x

Nej

LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.
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6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:
Der er forholdsvist mange elever i skolepraktikordning.

Nej
X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
148
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

150

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

155

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at der er en udfordring med mangel på praktikpladser på området. MI har på baggrund
af denne vurdering allerede igangsat eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med
godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har
fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status
til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i
gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser
primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder,
DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for data- og kommunikationsuddannelsen
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
X

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i beskæftigelsesfrekvensen
for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget forholde
sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013

2014

2015

384
83

466
84

441
82

1189
570
262
218
332

1211
586
301
258
536

1295
671
295
246
368

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at
fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det
omfang tallene er tilgængelige i Databanken.
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Nøgletal:

2013*

2014**

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens aggregeret for 2010-2014
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,82
0,10

0,81
0,08

0,16
0,01

0,20
-

2015***
0,79
0,12
0,01
0,06
-

2016****
0,74
0,19
0,04

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012, opgjort i
2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2013, opgjort i
2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014, opgjort
i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2015,
opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
MI noterer sig en pæn stigning i igangværende uddannelsesaftaler og en markant stigning i antallet af
indgåede uddannelsesaftaler med ca. 15 pct.
Antallet af optagne og igangværende praktikcenterelever er en anelse lavere i 2015 end niveauet fra
2014, mens antallet af praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb er faldet med hele 31 pct.
MI glæder sig over, at skolernes øgede optag har resulteret i en markant stigning i uddannelsesaftaler.
MI er dog på samme tid opmærksom på udviklingen i 2016. Afskaffelsen af skolepraktikkvoten på 201
elever har medført, at praktikcenterantallet er steget markant. Det gennemsnitlige antal elever i
skolepraktik pr. Q2 fra 2012-2015 ligger på 262,5, mens status pr. 30. juni er 505 elever i SKP.
Ydermere er antallet af praktikpladssøgende med kvalificerende grundforløb steget. Tabellen nedenfor
viser, at aktiviteten er steget, hvilket MI som udgangspunkt finder positivt. MI er dog på samme tid
opmærksom på, at praktikcenterandelen er steget, hvilket indikerer, at der optages flere elever, end
hvad der kan findes praktikpladser til.
Juni 2012
1.098

Igangv. aftaler ult.
Perioden
Igangv. elever i SKP 196
ult. Perioden
P-søgende med
237
afsluttet grundforløb
I alt
1.531
Praktikcenterandel af
igangv. elever

15,15%

Juni 2013
1.150

Juni 2014
1.227

Juni 2015
1.255

Juni 2016
1.325

277

282

295

505

229

194

442

550

1.656

1.703

1.992

2.380

19,41%

18,69%

19,03%

27,60%

MI er opmærksom på, at forskellen i beskæftigelsesfrekvens på baggrund af etnicitet er steget, efter at
have været faldet i 2015. Udvalget er opmærksom på lovgivning vedr. forskelsbehandling og har ingen
grund til at tro, at disse regler ikke efterleves på arbejdsmarkedet og de erhvervsskoler, som udvalgets
uddannelser udbydes på. Udvalget har noteret forskellene i beskæftigelsesfrekvenser beregnet ud fra
etnicitet og vil følge udviklingen af dette nærmere.
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3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens
område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan uddannelsen
vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:

(Sæt kryds)

Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
X
X
X

Ja

Nej
X
X
X

X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
MI arbejder med en opdatering af specialet datatekniker med speciale i programmering.
Specialet blev udviklet i 2008, hvor det udsprang af det gamle speciale datatekniker. For at skolerne
tilbage i 2008 skulle have mulighed for at udbyde det nye programmeringsspeciale, valgte det faglige
udvalg at lade skolerne sammenlæse første halvdel af programmeringsspecialet med netværksfagene.
Men i kraft af den teknologiske udvikling stilles der i dag større krav til eleverne, herunder at de får
programmeringskompetencer tidligere på deres uddannelse.
På samme tid er virksomhedernes behov for at have interne netværksafdelinger reduceret. Behovet er
reduceret, da virksomhederne kan købe sig til eksterne netværksløsninger og -opsætninger, hvilket
giver plads til, at virksomhederne kan specialisere sig som software-virksomheder. En ny situation som
ligeledes stiller krav til elevernes programmeringstekniske kompetencer.
Endvidere er der i rapporten Virksomheders behov for digitale kompetencer identificeret et kompetencebehov
fsva. it-uddannede med et højt teknisk niveau og i særdeleshed inden for programmeringsområdet.
MI har som følge af ovenstående identificeret et behov for at opdatere specialet datatekniker med
speciale i programmering.
Konkret er MI i gang med at opdatere indholdet, så programmeringsfagene kommer til at fylde mere,
og at programmeringsfagene udbydes tidligere – på H1, hvilket ikke altid er tilfældet i dag.
Revideringen vil primært have konsekvenser for uddannelsesordningen, men kompetencemålene for
uddannelsen, jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 4, skal også opdateres, så de afspejler branchens
behov.
Revideringen vil have afledte effekter på uddannelsens resterende trin og specialer.
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Slutteligt vil MI foretage en mindre rettelse af overgangskravene, jf. § 3, stk. 4 nr. 3 og 4, som ved en
fejl næsten er ens.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i forhold til
nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
X
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
X
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes: jf. pkt. 4.
Ad. a) Uddannelsen
Ad. b) Specialet datatekniker med speciale i programmering revideres, men MI vurderer ikke, at
revideringen vil føre til øgede omkostninger.
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget overveje og
begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt overveje og begrunde
eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt begrundes i forhold til lovens og
bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse
af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse

Sagsnr.: 16/01989
X
X

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De uddannelsesmæssige
konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
MI ændrede to forhold vedr. den afsluttende prøve for de to datateknikerspecialer. Dels at varigheden
af den mundtlige fremlæggelse blev hævet fra 20 til 40 minutter. Dels at vægtningen af de to
delelementer ved den afsluttende prøve nu vægtes 50/50, hvor de før blev vægtet 25/75.
Desuden redigerede MI beskrivelsen af den afsluttende prøve i § 6 i bekendtgørelsen.
Den afsluttende prøve har, så vidt MI er orienteret, ikke været afholdt på uddannelsens version 9
endnu.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære
praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt 2. Der bør
desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og
praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2. Derudover kan udvalget tillige
beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og
praktikbedømmelse af elever i den lokale undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og taksonomi.
Data- og kommunikationsuddannelsens praktikmål blev i den forbindelse efterset og revideret
betydeligt. I løbet af 2017 vil MI for udvalgte uddannelser foretage en opfølgning på, om den nye
taksonomi og de indholdsmæssige ændringer af praktikmål har haft den ønskede effekt til
kvalitetsstyring af praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
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Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

X

Nej

LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både praktikuddannelsen
og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser via målrettet LUUnyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten i skolepraktikken
som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev og
gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om centrale
LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere har
opfordret til.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at virke for
tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Som beskrevet tidligere er en stor andel af elever i skolepraktik.

Nej
X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten af
udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
674
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:
730
Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

740

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er fra 2012 til maj 2016 i gennemsnit steget med 6,2 pr. kvartal
og den stigende tendens kan ligeledes aflæses i antallet af igangværende uddannelsesaftaler, som
generelt ligeledes har været stigende.

6

Sagsnr.: 16/01989
Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017
III.
Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
MI vurderer, at uddannelsen har brug flere praktikpladser. MI har på baggrund af denne vurdering
allerede igangsat eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Programmeringsrevideringen jf. udviklingsredegørelsens pkt. 4, vil skabe flere praktikpladser. Som et
led i revideringen af uddannelsen til datatekniker med speciale i programmering foretager udvalget via
en ekstern leverandør opkald til samtlige virksomheder, der er godkendt som praktiksted for
programmeringsspecialet.
Fokus i opkaldende ligger på at få input til revideringen, men opkaldende vil samtidig være med til at
revitalisere de godkendte virksomheders blik på uddannelsen, idet uddannelsen i højere grad vil
tilpasses deres behov. Opkaldende vil derfor bidrage til at ’sælge’ den opgraderede uddannelse til
virksomhederne, som deltager i undersøgelsen. Det er derfor udvalgets vurdering, at revideringen af
uddannelsen vil skabe flere praktikpladser inden for uddannelsen til datatekniker med speciale i
programmering.
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med godkendte
praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har fået fjernet
godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status til passiv,
hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for praktikpladssøgende
eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en række virksomheder til at
overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med disse virksomheder og har,
såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser. Det er besluttet, at dette vil
være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i gang
med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser primo
2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder, DM i
Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med links
og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke for, at der
tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder,
og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et fagligt udvalg kan af virksomheder forlange
alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes suppleres med
links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen
stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og
sundhedsuddannelsen
Oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
X

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
2014 2015
3065
3012 3030
1673
1636 1801
Der er ikke
skolepraktik til
uddannelsen
Uoplyst 76
7
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
1547
79

2014 2015
1311 uoplyst
82 uoplyst

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

Beskæftigelsesfrekvens (inkl.
syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens

2014**

2015***

2016****

0,58

0,58

0,57

0,52

0,35

0,28

0,21

Uoplyst

Der er opgjort et fælles tal for alle årene: 0,0011

Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet D: 0,49

A: 0,47
Forskel 0,02

D: 0,51
A: 0,41
Forskel 0,10

D: 0,48
A: 0,38
Forskel 0,10

D:0,44
A:0,38
Forskel 0.07

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

K: 0,47
K: 0,47
K: 0,44
K: 0,41
M: 0,59
M: 0,59
M:0,57
M: 0,5
Forskel: 0,12
Forskel 0,12
Forskel 0,13
Forskel 0,09
Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Antallet af indgåede uddannelsesaftaler har været stabilt med tendens til stigning i 2015. Blandt andet
derfor er antallet af praktikpladssøgende faldende.
Beskæftigelsesprocent inkl. syge/barselsfrekvens er omkring 0,58, hvilket er under ministeriets måltal
på 0,70. Til gengæld er videreuddannelsesfrekvensen meget høj, så de to tal til sammen viser at
eleverne kommer videre og bruger deres uddannelse.
Beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselfrekvens og videreuddannelsesfrekvens er samlet set faldende.
Blandt andet derfor har KL, Danske Regioner og LO indgået en aftale med regeringen om en ny
dimensioneringsaftale med ministeriet og reduceret måltallene for forventet optag på den pædagogiske
assistentuddannelse i 2017-18.
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3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder
I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
X
X
X

Ja

Nej
X

X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Det er muligt, at igangværende drøftelser om ændring af AMU-uddannelser målrettet ufaglærte ledige,
kan betyde behov for ændringer i uddannelsens Bilag 1.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
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Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ændring i Bilag 1 om godskrivning pga. relevant uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Fagligt udvalg ønskede sidste år at udvikle mulighed for, at uddannelsen kan udbydes med eux.
Denne mulighed er nu udviklet og bekendtgørelse samt uddannelsesordning med eux-mulighed er
udstedt.
Skolerne oplyser, at der er optaget elever på det nye grundforløb med eux og ansættende myndigheder
udtrykker interesse for at ansætte kommende eux-elever på hovedforløbet.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget er løbende i tæt dialog og jævnlig korrespondance med lokale uddannelsesudvalg om
kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen.
Dialogen danner blandt andet grundlag for udarbejdelse af vejledninger mv. til praktikken. Fagligt
udvalg har haft nedsat arbejdsgrupper med repræsentanter fra praktikken til at udvikle nye praktikmål til
uddannelsesordningen i 2015.
PASS ser frem til, at de nye kvalitetsparametre, som erhvervsskolerne skal redegøre for som følge af
erhvervsuddannelsesreformen kan indgå i kvalitetsdrøftelserne i LUU.
PASS gennemførte tre dialogmøder august 2016 for medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg.
Formålet er blandt andet at få indblik i samt at styrke det lokale skole-praktiksamarbejde.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

5
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6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
X
Der er indgået en dimensioneringsaftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og LO om
dimensionering af antallet af praktikpladser på uddannelsen til pædagogisk assistent 2016-18 svarende
til det behov for færdiguddannede pædagogiske assistenter, som ansættende myndigheder på
jobområdet efterspørger.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
3030
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

Min. 700

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

Min. 700

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Der er indgået en dimensioneringsaftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og LO om
dimensionering af antallet af praktikpladser på uddannelsen til pædagogisk assistent.
Dimensioneringsniveauet afspejler, at der på det kommunale arbejdsmarked er et vigende behov for
pædagogiske assistenter.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
KL, Danske Regioner, LO og Regeringen har netop afsluttet forhandlingerne om en ny
dimensioneringsaftale for uddannelsen.
Parterne skal i foråret 2018 drøfte en fremtidig, flerårige dimensionering af uddannelserne.
Derfor etableres der efter høring af Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU)
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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adgangsbegrænsning til anden del af grundforløbet på uddannelsen til pædagogisk assistent i 2017 og 2018.

Fagligt udvalg godkender løbende private praktiksteder, der ønsker at oplære pædagogiske
assistentelever. Elever, der ansættes i private institutioner, indgår i dimensioneringen.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
7125
4253
427
628
510

2014
6339
3751
567
816
572

2015
5857
3656
627
882
768

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013

2014

3362
81

3442
80

2015
.
.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,77
0,15
0,0044
0,03
0,02

0,74
0,14
0,0046
0,01
0,0

0,80
0,15
0,0025
0,10
0,03

0,71
0,15
0,0048
0,12
0,03

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Som det fremgår af udviklingen i antallet af igangværende og indgåede aftaler, så er der på
detailhandelsområdet en svag nedadgående tendens.
Den stigende e-handel presser omsætningen i de fysiske butikker og reducerer praktikpladspotentialet,
og udvidelsen af åbningstiderne trækker i samme retning.
Der har i de senere år været en stigende tilgang til skolepraktik. Udvalget forventer, at indførelsen af
adgangskrav og øgede overgangskrav til hovedforløbet samt bedre muligheder for at udfordre de
ressourcestærke elever vil påvirke kvaliteten af de elever, der søger praktikpladser i en positiv retning,
og dermed forventes en bedre balance imellem søgningen til uddannelsen og praktikpladspotentialet,
når reformen er fuldt indfaset. I 2016 afslutter de første elever den reformerede uddannelse, samtidig
med at sidste årgang af elever i den gamle uddannelse dimitterer, og dette forventes at øge antallet af
ansøgere til praktikpladser væsentligt i 2016 og i 2 år frem, og dermed også påvirke tilgangen til
praktikcentre i stigende retning.
Særligt om forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet.
Udvalget bemærker, at der er en forskel på beskæftigelse fordelt på etnicitet på i alt 0,12.
På de ordinære aftaler er forskellen i beskæftigelse på 0,9, og dermed over den kritiske værdi.
Der har i perioden været stigning i antallet af elever, der afslutter uddannelsen i skolepraktik eller med
en restlæreaftale, og beskæftigelsesprocenten for disse to grupper har været stærkt faldende i de seneste
5 år, hvilket også påvirker den samlede beskæftigelsesprocent.
Udvalget forventer, at situationen bedres, i takt med at elevernes forudsætninger forbedres som en
følge af reformen fra 2015.
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3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:

a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

Ja

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.

3

Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.
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5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Profilen ”farvehandel” er nedlagt, hvilket ikke har givet anledning til reaktioner.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
I forbindelse med reformen i 2015 har Udvalget vurderet behovet for ændringer i praktikuddannelsen,
og forventer, at indførelsen af adgangskrav samt øgede overgangskrav, frivillig EUX, talentspor og
muligheden for at eleverne kan vælge uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet på højere niveauer vil
medvirke til at øge kvaliteten af det samlede hovedforløb.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X
Udvalget har i 2015 gennemført en kortlægning af kvaliteten i praktikcentre inden for detailhandel, og
har i den forbindelse i samarbejde med praktikcentrene udarbejdet anbefalinger til praktikcentrene om
”God kvalitet i skolepraktik”. Udvalget er i gang med de afsluttende drøftelser, og forventer at udsende
anbefalinger til praktikcentre og Lokale Uddannelsesudvalg i løbet af efteråret.
I forlængelse af dette arbejde, fortsætter udvalget drøftelserne af kvaliteten i skolepraktik, bl.a. set i lyset
af den stigende tilgang til skolepraktik.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:
Udvalget ser med stor bekymring på det stigende antal elever, der påbegynder uddannelsen i
skolepraktik, og herunder på kvaliteten i skolepraktik, og følger udviklingen tæt.
Udvalget forventer, at adgangskravene og de højere overgangskrav vil øge kvaliteten af undervisningen
og dermed medvirke til at øge virksomhedernes interesse i at ansætte elever, og derigennem reducere
5

antallet af elever i skolepraktik.
Udvalget har gennemført en kampagne rettet imod godkendte virksomheder, med det formål at
informere om de kvalitative forbedringer af uddannelsen i forbindelse med reformen 2015, herunder
implementering af talentspor og EUX, samt muligheder for at gennemføre uddannelsen på højere
niveauer end de obligatoriske.
Det faglige Udvalg engagerer sig i stigende omfang i DK Skills, og undersøger i øjeblikket mulighederne
for at gennemføre Skills på hovedforløbet.
Udvalget forventer, at initiativerne i den netop afsluttede del af trepartsdrøftelserne vil bidrage til, at
antallet af indgåede uddannelsesaftaler stiger.
Udvalget arbejder hen imod en forøgelse af uddannelseskapaciteten ved at forbedre mulighederne for
indgåelse af uddannelsesaftaler for virksomheder, der arbejder med e-handel eller omnichannelafsætning.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.

Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:

3656

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

3650

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

3650

(Indsæt tal)

Som det fremgår af udviklingen i antallet af igangværende og indgåede aftaler, så er der på
detailhandelsområdet en svagt nedadgående tendens.
Den stigende e-handel presser omsætningen i de fysiske butikker og reducerer praktikpladspotentialet,
og udvidelsen af åbningstiderne trækker i samme retning.
Der har i de senere år været en stigende tilgang til skolepraktik. Udvalget forventer, at indførelsen af
adgangskrav og øgede overgangskrav til hovedforløbet samt bedre muligheder for at udfordre de
ressourcestærke elever vil påvirke kvaliteten af de elever, der søger praktikpladser i en positiv retning,
og dermed forventes en bedre balance imellem søgningen til uddannelsen og praktikpladspotentialet,
når reformen er fuldt indfaset. I 2016 afslutter de første elever den reformerede uddannelse, samtidig
med at sidste årgang af elever i den gamle uddannelse dimitterer, og dette forventes at øge antallet af
ansøgere til praktikpladser væsentligt i 2016 og i 2 år frem, og dermed også påvirke tilgangen til
praktikcentre i stigende retning.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

6

Det faglige Udvalg har i 2016 gennemført en markedsføring af uddannelsen overfor butikker og
potentielle elever.
Endvidere gennemgår udvalget sin godkendelsespraksis for at sikre, at den er hensigtsmæssig i forhold
til godkendelse af nye typer af virksomheder, herunder inden for e-handel og omnichannel salg, og
overvejer endvidere at udvikle uddannelse inden for e-handel/omnichannel afsætning, evt. som et nyt
speciale eller som en ny uddannelse.
De merkantile faglige udvalg prioriterer god og tilgængelig information via bl.a. hjemmesiden
uddannelsesnaevnet.dk.
Udvalgenes sekretariat deltager i ERFA-møder, konferencer m.v. med skolernes lære- og
praktikpladskonsulenter, uddannelsesledere, praktikcenterchefer m.fl.
Der er på det merkantile område en række etablerede netværk, der mødes jævnligt, og som udvalgene er
i fortsat dialog med. De konkrete fremtidige møder kan ikke medtages i udviklingsredegørelserne, da de
ikke allerede i september er planlagt for 2017.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Slagterfagets Fællesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Detailslagter
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
x
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

266

231

.

1

816
376
7
32
10

773
335
18
59
18

718
352
25
68
6
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Fuldførelsesprocent **

75

75

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,79
0,09

0,80
0,08

0,81
0,09

Selvstændighedsfrekvens agg. for 2010-14
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,01
Mangler Mangler Mangler Mangler
data
data
data
data
0,05
0,10
0,08
0,03

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,85
Mangler
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget betragter det som positivt, at beskæftigelsesfrekvensen er svagt stigende.
Forskellene i beskæftigelsesfrekvenser for kvinder og mænd er for 2016 mindre end 0,10. Det
bemærkes, at det tidligere har været kvinder, som har haft den højeste beskæftigelsesfrekvens, og at
dette er vendt i 2016, således at mænd nu har en marginalt bedre beskæftigelse end kvinder.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja
x
x
x
Ja

2

Nej

Nej
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(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

x
x
x

x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Detailslagteruddannelsen har over en længere årrække oplevet et vigende optag, som ikke kan
imødekomme branchens behov. En af hovedgrundene skyldes uddannelsens dårlige image blandt de
unge, som ofte associerer uddannelsen med død, blod og gummistøvler. Det billede vil udvalget
gerne væk fra og i stedet sætte større fokus på fagets arbejde med forædling af kød- og
pålægsprodukter samt arbejde med kvalitetsprodukter.
Branchen har samtidig efterspurgt en opdatering af uddannelsen, så den bedre matcher de behov, der
er i butikkerne og kæderne.
Nedenstående ønsker til opdatering afspejler hermed branchens behov til en opdateret uddannelse,
der er mere attraktiv for de unge i målgruppen og samtidig imødekommer de behov, som branchen
har brug for på nuværende tidspunkt.
Det skønnes, at nedenstående opdateringer ikke har økonomiske konsekvenser for uddannelsen,
men kræver ændringer i såvel bekendtgørelse som uddannelsesordning.
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Uddannelsens navn ændres til Gourmetslagter
Uddannelsens struktur ændres i skoleforløbene opbygning. Ændres fra min 4 til 6 skoleforløb
Faget Samfundsfag F tages ud af uddannelsen og ændres til Teknologi F
Faget Grovopskæring ændres i varighed til 0,5 uge. Målet grov opskære fisk og fjerkræ tages
ud.
Faget Måltidsløsninger ændres til en varighed på 2 uger. Der tilføjes målpinde, der kan
understøtte, at faget kan gennemføres på højniveau, og eleverne kan vælge ekspert niveau,
eller det nuværende på avanceret niveau.
Faget detailhandel udgår
Der oprettes nyt bundet uddannelsesspecifikt fag Convenience for delikatesse specialet. Her
overføres målene fra faget charcuteri. Faget skal indgå som et bundet specialefag
Der oprettes nye målpinde til faget Charcuteri, så målene afspejler fagets navn, nemlig
fremstilling af saltede og røgede specialiteter og tilbehør dertil. Faget skal være et valgfrit
specialefag
At valgfrie specialefag gøres mere synlige for at kunne give alle elever mulighed for at tilegne
sig kompetencer, der giver større bredde i deres faglighed. Fagene udbydes som Masterclass
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forløb og udvalget planlægger at kommunikere tydeligere om elevens individuelle muligheder
for at deltage i erhvervsrettet påbygning
At en række valgfrie specialefag udvikles på ekspertniveau
Der oprettes et nyt valgfrit specialefag på specialet slagter, som betegnes ”Aflivning”. For at
få udleveret kompetencebevis jf. EU forordningen om aflivning skal faget bestås.

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
X
a) Uddannelse
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes: Se punkt 4.
Ad. a) Uddannelse
Se punkt 4.
Ad. b) Speciale
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
x
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Svendeprøven er ændret fra at vare 2 dage til at vare 1 dag. Det har fungeret efter hensigten.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev Slagterfagets Fællesudvalgs uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning
og taksonomi. I forbindelse med den løbende opdatering af uddannelserne, vil udvalget fortsat
vurdere om der er behov for justeringer.
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Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne,
der kan opdateres.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
x

Nej

LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Slagterfagets Fællesudvalg er løbende i dialog med medlemmer af LUU for bl.a. at sikre kvaliteten i
både praktikuddannelsen og i skolepraktikken og Slagterfagets Fællesudvalg har bl.a. i den
forbindelse afholdt LUU-konference i efteråret 2016.
Slagterfagets Fællesudvalg vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg gennem bl.a. afholdelse af LUU-konferencer og deltagelse i LUU-møder.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Udvalget konstaterer, at uddannelsen har tomme praktikpladser, hvorfor udvalgets indsats er rettet
mod rekruttering til uddannelsen.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
352
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

400

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

400

Slagterfagets Fællesudvalg har en forventning om, at flere elever vil indgå uddannelsesaftaler i 2017
og 2018. Det sker på baggrund af modernisering af uddannelsen samt lancering af kampagne, som
skal få flere unge til at vælge en uddannelse som Detailslagter/Gourmetslagter.
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III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Slagterfagets Fællesudvalg vurderer, at der er for få elever, som søger uddannelsen for at antallet af
udlærte vil kunne dække nuværende og fremtidig behov for arbejdskraft. Udvalget har på baggrund
af denne vurdering allerede igangsat følgende indsatser:
•
•
•

Opdatering af uddannelse, som skal gøre det mere attraktivt at vælge uddannelse. Samtidig
går uddannelsens navn fra Detailslagter til Gourmetslagter for netop at lægge særlig vægt på
kvalitets- og forædlingsaspektet i uddannelsen.
Lancering af rekrutteringskampagne, som skal gøre det mere attraktivt at vælge uddannelse.
Rekrutteringskampagnen hedder Meatyourfuture.dk og skal dels oplyse om uddannelserne og
dels gøre det mere attraktivt at vælge en detailslagter-/industrislagteruddannelse
Slagterfagets Fællesudvalg understøtter også synliggørelse af uddannelsen ved DM i Skills,
hvor udvalget lægger betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer
og selve afvikling af konkurrencefaget i 2017 med 10 finaledeltagere mod tidligere 5
finaledeltagere. I forbindelse med DM i Skills lanceres samtidig den nye
rekrutteringskampagne.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

7

Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg For Digital Media
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til digital media
uddannelsen
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
X

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
64
26
0
0
0

2014
50
24
0
0
0

2015
59
35
0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013

2014

2015

20
89

20
84

21
82

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens aggregeret for 2010-2014
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,82
0,10

-

-

-

0,65
0,14
0,03
-

0,86
-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget noterer sig en pæn stigning på 11 flere indgåede uddannelsesaftaler fra 2014 til 2015.
Optaget på GF 2 er steget markant i 2015, sammenlignet med tidligere. Dette fremgår af
nedenstående tabel, som sammenfatter optaget fra 2012 og frem og er baseret på skolernes egne tal
og administrative systemer.
År
2012 2013 2014 Efteråret 2015 Foråret 2016
Optag i alt 66
73
69
135
145
Stigningen i antallet af optagne elever på GF 2 kan forklare, hvorfor der ved udgangen af 2015 er
praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb (selvom der kun er tale om otte elever).
Udvalget noterer sig ligeledes en stigende beskæftigelsesfrekvens, som dog kun dækker over 22
faglærte.
Udvalget kan ikke kommentere på forholdene om forskel i beskæftigelse fordelt på køn hhv.
etnicitet, da det statistiske grundlag ikke har været tilstrækkeligt til at anføre en forskel.
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3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Nej
X
X
X

Ja

Nej
X
X

X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udvalget har identificeret to ændringsbehov, der er opstået som følge af den teknologiske udvikling,
hvilket har en effekt på virksomhedernes udvikling.
Behovet knytter sig til, at virksomhederne i højere grad end tidligere har behov for specialiserede
medarbejdere. Udviklingsbehovet gør sig gældende på både multimedie animator og multimedie
integrator. Konkret vil udvalget skærpe profilerne ved at ændre på de (obligatoriske)
uddannelsesspecifikke fag, så animatoreleverne i mindre grad møder integrationsfag og omvendt.
Endvidere vil udvalget opdatere en række af fagenes formuleringer og målpinde. Det faglige udvalg
vil derfor foretage en revidering af indholdet i fagene på begge specialer, så alle fag tager
udgangspunkt i den nyeste teknologi.
Ændringerne vil foretages, så de træder i kraft i august 2017.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
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(Sæt kryds) Ja

a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
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Nej

X
X
X

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
X
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelsesrevisionen vil ikke få økonomiske konsekvenser. Revisionen vil medføre
ændringer i uddannelsesordningen.
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Udvalget havde sat sig for at se fagene efter i sømmene med henblik på revision af de to specialer.
Ydermere ville udvalget se nærmere på den afsluttende prøve.
Udviklingsaktiviteterne er igangsat men har ikke fundet sit konkrete udtryk endnu, hvorfor der ikke
er sket en ændring endnu.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)
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6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Der er ikke skolepraktik på uddannelsen. Påbegyndelse på hovedforløbet afhænger derfor af, om
eleven kan finde en praktikplads.
Jævnfør kommentarerne til nøgletallene mener udvalget, at skolerne optager for mange elever på
GF2. Det høje optag udfordrer udbud/efterspørgsels-balancen på praktikpladser, hvorfor udvalget
håber, at skolerne optager færre elever.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
35
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:
40
Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

40

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Udvalget vurderer, at uddannelsen har en tilpas volumen i forhold til at kunne dække nuværende
og/eller fremtidig behov for arbejdskraft. For at opretholde den nuværende volumen har udvalget
allerede igangsat eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med
godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har
fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status
til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af faktaark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i
gang med at udarbejde faktaarkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser
primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder,
samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Jordbrugets Uddannelser
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
X
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
318
246
46
71
41

2014
276
166
36
52
58

2015
228
144
21
34
34
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
166
71

2014
139
71

2015

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014** 2015***

2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,64
0,23
0
0
M 0,59
K 0,58

0,60
0,18
0
0
M 0,54
K 0,54

0,61

0,61
0,23
0
0
M 0,68
K 0,47

0
M 0,57
K 0,53

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Dyrepasseruddannelsen blev ændret v. reformen i 2015, hvor uddannelsens speciale heste, blev afløst
af nyt speciale hestemanager.
Udvalget forventer, at uddannelsens nye speciale hestemanager på sigt kan give øget beskæftigelse, da
elever der fremover færdiggør uddannelsen med det nye speciale har kompetencer, der i højere grad er
tilpasset branchens krav til faglært arbejdskraft. Desuden blev der introduceret et speciale rettet mod
dyrehandel, ikke mange elever er endnu påbegyndt speciale dyrehandel, da de stadig er i gang på
uddannelsens trin 1.
Udvalget har endvidere fjernet landbrugsvirksomheder som praktikmulighed for dyrepasserassistenter,
da tidligere undersøgelser har vist, at denne mulighed uhensigtsmæssigt førte til en del
færdiguddannede dyrepasserassistenter, trin 1, uden beskæftigelse og samtidig med ringe mulighed for
at fortsætte på dyrepasseruddannelsens trin 2 pga. deres valg af praktik i landbruget på trin 1.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barselfrekvens for dyrepasserassistent/trin 1 er således meget lav i
2014 0,48. i 2015 0,48 og i 2016 0,52.
Forskellen i beskæftigelse for køn skal ses i sammenhæng med tallene for syge/barselsfrekvens, hvor
der er flere kvinder end mænd.
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3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet

(Sæt kryds)

Ja

x

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja
x
x

Nej
x
x

Nej

x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Uddannelsens speciale hestemanager er ikke trindelt og udvalget overvejer om dette også med fordel
kan indføres på nogle af uddannelsens andre specialer, hvormed eleverne sikres flere specialerettede
kompetencer tidligere i uddannelsen. Det nuværende trin 1, dyrepasserassistent har ikke en specifik
jobprofil på arbejdsmarkedet og samtidig fortsætter kun meget få af assistenterne på trin 2. Tidligere
undersøgelser viser, at beskæftigelsen for elever der afslutter uddannelsen efter trin 1 er meget lav.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
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c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Udvalget ønsker at revidere praksis for afholdelse af den afsluttende prøve på de enkelte specialer.
Revision af beskrivelse af den afsluttende prøve vil betyde ændringer i bekendtgørelsen. Evt.
omlægning vil ikke have økonomiske konsekvenser.
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Evt. revision med fjernelse af trindeling for nogle specialer vil ske ved ændring af bekendtgørelse og
uddannelsesordning. Evt. omlægning vil ikke have økonomiske konsekvenser.
Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.

4

Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Udvalget følger fortsat udviklingen i de to nye specialer hestemanager og dyrehandel med hensyn til om
der er det rette praktikpladspotentiale og kvaliteten heraf.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Som en del af kvalitetssikring af praktikuddannelsen har udvalget revideret kriterierne for godkendelse
som praktikvirksomhed. Dette har betydet, at der især i forbindelse med uddannelsens nye speciale
hestemanager er øgede krav til praktikvirksomhederne, herunder krav til den uddannelsesansvarliges
kompetencer samt de arbejdsopgaver, virksomheden kan tilbyde eleven og som skal sikre, at eleven har
de relevante faglige kompetencer i forhold til efterfølgende beskæftigelsesmuligheder.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)

5

Nej
X
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Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:
I forhold til det antal elever, der ønsker uddannelsen til dyrepasser er praktikpladskapaciteten som
udgangspunkt altid en udfordring. Det er dog begrænset, hvor mange yderligere praktikpladser der kan
findes i DK, idet der også skal tages hensyn til kvaliteten af praktikpladserne og efterfølgende
beskæftigelsesmuligheder. Flere elever søger af den grund i højere grad praktik i udlandet og flere får
også efterfølgende beskæftigelsen i udlandet.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
144
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

130

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

90

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
På baggrund af især uddannelsens nye speciale hestemanager forventes en nedgang i antal indgåede
uddannelsesaftaler i 2017, dette skal ses i sammenhæng med ændringer i krav til både praktikuddannelse
og skoleundervisning, som skal sikre at de elever der færdiggør uddannelsen har de rigtige kompetencer
og beskæftigelsesmuligheder.
Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler i 2018 er meget uvist, da der her indføres dimensionering
på uddannelsen og eleverne dermed skal have en uddannelsesaftale fra start på GF 2, meget få elever
har på nuværende tidspunkt en uddannelsesaftale ved start på GF2.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Beskriv:
Udvalget har netop afsluttet AUB projekt ”Flere praktikpladser i dyrepasseruddannelsen”.
AUB-aktiviteter gennemføres i samarbejde med skoler, som udbyder grundforløbet til dyrepasser og
udvalget fortsætter samarbejdet med skolernes virksomhedskonsulenter, da den opsøgende kontakt til
praktikvirksomhederne til stadighed er den mest effektive i arbejdet med at finde flere praktikpladser.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice
29. september 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til
Ejendomsservicetekniker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
X
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
490
313
0
0
64

2014
466
270
0
0
26

2015
455
265
0
0
12
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
195
89

2014
252
90

2015

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,9
0,84
0,02
0,02
0,0038 0,0025
0,9
0,85
0,9
0,84

2014** 2015*** 2016****
0,88
0,02
0,013
0,88
0,88

0,81

0,81
0,12
(M0,8
K0,92)

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
I ejendomsservicebranchen udgør mænd en overvejende del af de ansatte.
En mindre andel af de ansatte i branchen er af anden etnisk oprindelse end dansk.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet

2

(Sæt kryds)

Ja

Nej
X
X
X
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

X

X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Der er behov for følgende ændringer:
1. Der er behov for at præcisere, at der ikke kan være internetadgang under gennemførelse af den
skriftlige del af svendeprøven – ”Multitest”. Det har ikke været Det Faglige Udvalgs intention,
at der skulle være internetadgang. Ændringen foretages i uddannelsesbekendtgørelsens § 6 og i
uddannelsesordningen under ”Bedømmelse og beviser mv. Afsluttende bedømmelse”
2. Der er behov for at ajourføre krav til fremstilling af et individuelt skriftligt projekt, der ligger til
grund for en mundtlig eksamination jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 6 stk. 2. Ændringen
foretages i uddannelsesordningen under ”Afsluttende bedømmelse”
3. Der er behov for at ændre/supplere tekst i uddannelsesordningen under ”Afsluttende
bedømmelse” med henblik på at præcisere, hvilke materialer, der kan medbringes til den
praktiske del af svendeprøven, herunder at internetadgang ikke er tilladt.
4. Tekst: ”Prøven kan bestå af to delopgaver” udelades i uddannelsesordningen under
”Afsluttende bedømmelse”, da Det faglige Udvalg har besluttet, at opgavernes udformning har
en anden karakter.
5. Faget: Førstehjælp på erhvervsuddannelserne ønskes ændre til faget: Førstehjælp på erhvervsuddannelserne
inkl. færdselsrelateret førstehjælp.
Faget er udgangspunkt for en af kompetencerne bag overgangskrav til hovedforløbet.
Eleverne skal i første praktikperiode efter grundforløb 2 erhverve kørekort til traktor, hvorfor
det er relevant at ændre førstehjælpsundervisningen, så denne er målrettet færdselsrelateret
førstehjælp.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
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c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ændringerne vedrører uddannelsen (uddannelsen har ikke trin og specialer), og der skønnes ikke at
være økonomiske konsekvenser af de anførte ændringer.
Ændringerne søges foretaget i både bekendtgørelsen og i uddannelsesordningen.
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er foretaget følgende ændringer i uddannelsen jf. reformen 2015:
Strukturelle ændringer:
- Trin 1 ejendomsmedhjælper er nedlagt.
- Uddannelsen udbydes med talentspor.
- Varigheden af valgfrie specialefag er ændret fra 1 uge til 2 uger.
Der er oprettet følgende nye grundfag i uddannelsen:
- Naturfag E med varighed på 2,0 uger
Der er oprettet følgende nye uddannelsesspecifikke fag i uddannelsen:
- Konflikthåndtering og kommunikation med varighed på 0,5 uge
- Energioptimering med varighed på 1,0 uge
Følgende uddannelsesspecifikke fag i uddannelsen er ændret:
- Pleje og vedligeholdelse af udearealer har ændret varighed fra 2,0 uger til 3,0 uger. Indholdet er
ajourført
- Bygningsvedligeholdelse 1 og Bygningsvedligeholdelse 2 er ændret til et fag – Bygningsvedligeholdelse og drift –
varighed er ændret fra 4,0 uger til 3,5 uger. Indholdet er ajourført.
- Ventilation og indeklima 1 og Ventilation og indeklima 2 er ændret til et fag – Ventilation og indeklima –
med en samlet varighed på 2,5 uger. Indholdet er ajourført.
- Varmeanlæg 1 og Varmeanlæg 2 er ændret til et fag – Varmeanlæg – med en samlet varighed på
3,0 uger. Indholdet er ajourført.
- Budgetter og byggesagsbehandling har ændret titel til Budgetter og regnskab. Indholdet er ajourført.
- Administrative rutiner har ændret titel til Indkøb og ressourcestyring. Varigheden er ændret fra
1,5 uge til 1,0 uge. Indholdet er ajourført.
- Engelsk – ejendomsservice – niveauet er ændret fra ”begynder” til ”rutineret”.
- Miljøbevidsthed og affaldshåndtering har ændret titel til Affaldshåndtering og miljøbevidsthed og
indholdet er ajourført
Der er følgende ændringer for uddannelsesspecifikke fag - valgfrie specialefag:
- Beboerdemokrati er ajourført
- Syn af boliger er ajourført
- Sports-/idrætsanlæg og svømmebade er opdelt i to nye fag: Sports- og idrætsanlæg – varighed 1,0 uge og
Svømmebade – varighed 1 uge. Niveauet er ændret fra rutineret niveau til avanceret
Nye uddannelsesspecifikke fag - valgfrie special:
- Praktisk boligjura – varighed 1 uge – avanceret niveau
5
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Energioptimering/klimaløsninger – varighed 1,0 uge – avanceret niveau
42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat, varighed: 2,0 uger.
42383 Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave, varighed 1,0 uge
44273 Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg, varighed 1,0 uge
42388 Værkstedsteknik, gartnerområdet, varighed 1,0 uge
Sitemanager - varighed 1,0 uge – rutineret niveau
Grundlæggende projektarbejde – varighed 1,0 uge – rutineret niveau

Andre ændringer af fag i uddannelsen:
- Grundfaget Matematik F udgår af uddannelsen.
- Områdefaget Stiger og stilladser udgår på hovedforløbet.
- Områdefaget Serviceformidling, det offentlige serviceapparat udgår af uddannelsen. Dele af faget indgår
i det ajourførte valgfrie specialefag Beboerdemokrati
- Områdefaget Leje-/brugerforhold udgår af uddannelsen. Dele af faget indgår i nyt valgfrit
specialefag Praktisk boligjura
- Områdefaget Naturfag til ejendomsservice udgår af uddannelsen.
Ændringer i følgende praktikmål:
- Udearealer er ajourført
- Bygninger er ajourført
- Administration er ajourført
- Ventilation, og Varme har ændret titel til Energi, varme og ventilation - praktikmålet er ajourført
- Miljø har ændret titel til Affaldshåndtering/miljø – praktikmålet er ajourført
Følgende praktikmål er nedlagt:
- Brugerforhold
- Idrætsfaciliteter
- Beboerdemokrati
Det er endnu for tidligt at se konkrete resultater af ændringerne.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Det Faglige Udvalg har i uddannelsesordningen for ejendomsserviceteknikeruddannelsen beskrevet, at
eleven skal besvare skriftlige brancherelaterede opgaver. Opgavernes indhold skal, i lighed med de
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praktiske arbejdsopgaver for det enkelte praktikophold, have stigende sværhedsgrad og binde
skoleuddannelse og praktikuddannelse sammen.
Der ud over skal eleven føre sin uddannelsesbog og skrive en kort rapport om praktikforløbet.
Det Faglige Udvalg har udarbejdet en praktikvejledning til brug for praktikvirksomheder. Ved brug af
denne, kan virksomheden og eleven følge, i hvilken grad eleven har opnået praktikuddannelsens mål.
Det Faglige Udvalg afholder min. et møde om året med en skole og det tilhørende lokale
uddannelsesudvalg. Der vil være fokus på bl.a. praktikpladssituationen, der følges nøje.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

X

Nej

Elever i uddannelsen har fra 1. august 2015 har fået mulighed for praktikuddannelse i praktikcenter.
Det Faglige Udvalg er opmærksomt på, at det er en udfordring at få en ny uddannelse i praktikcentret
og følger løbende op på ”praktik i praktikcenter” fx er emnet på dagsordenen for møder med De lokale
Uddannelsesudvalg for at sikre kvalitet i uddannelsen.
Målet er at have så få elever i praktikcenter som muligt. Dog er praktik i praktikcenter en løsning for de
elever, der måtte have udfordringer med at få en hel eller delvis ordinær praktik i en virksomhed.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)

Nej
X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
265
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

Uændret

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

Uændret

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
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Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.

Det Faglige Udvalg støtter De Lokale Uddannelsesudvalg bl.a. ved at anbefale ansøgninger til AUB om
tilskud til praktikpladsopsøgende arbejde.
Det Faglige Udvalg har udarbejdet et oplysningsskema til brug for ansøgning om godkendelse som
praktikuddannelsessted for elever ved ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Af dette fremgår hvilke
praktikmål, der gælder for uddannelsen samt, at der er mulighed for at søge godkendelse som
praktikuddannelsessted for en mindre del af uddannelsen, hvis virksomheden ikke har mulighed for at
have eleven i hele praktikuddannelsen.
Organisationerne bag Udvalget har alle forskellige initiativer, der medvirker til at synliggøre
uddannelsen. Dette sker fx ved informationsmateriale på hjemmesider, afholdelse af
informationsmøder og temadage og deltagelse i uddannelsesmesser:
BL – Danmarks Almene Boliger og Ejendoms- og servicefunktionærernes Landssammenslutning (ESL)
har i samarbejde etableret en hjemmeside, hvor det bl.a. er muligt for arbejdsgivere og elever at mødes:
http://www.ejendomsservicetekniker.dk/?pageid=H2
BL – Danmarks Almene Boliger vil have en stand sammen med Ejendoms- og servicefunktionærernes
Landssammenslutning (ESL) med information om uddannelsen på DM i Skills 2017 i Aalborg.
BL– Danmarks Almene Boliger markedsfører uddannelsen over for uddannelsesvejledere på
folkeskoler og afgangsskoler. Den almene boligsektor har løbende artikler om uddannelsen i
fagbladene.
3F og FOA har information til medlemmer og/eller potentielle elever på deres respektive hjemmesider
med link videre til Uddannelsesguiden:
http://www.3f.dk/fagforening/fag/ejendomsserviceteknikerelev/faa-mere-at-vide
http://www.foa.dk/Teknik-Service/Uddannelse/Ejendomsservice-tekniker
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/ejendomsservicetekniker
Det Faglige Udvalg har udarbejdet en praktikvejledning til brug for arbejdsgivere og elever i
uddannelsesforløbet. Vejledningen findes på:
http://www.sus-udd.dk/uddannelser/eud/ejendomsservicetekniker/virksomhed/

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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DI, der bl.a. er repræsenteret i Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice, har i foråret 2015 igangsat
”Operation Praktikplads” - en toårig indsats, hvor DI vil arbejde for, at virksomhederne synliggør og
opretter de praktikpladser, der skal til for at uddanne fremtidens faglærte.
Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er blandt andre uddannelser på listen af uddannelser, der er
med i ”Operation praktikplads”.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen
11. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til elektriker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
X
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
3265
1136
216
313
385

2014
3318
1428
256
381
426

2015
3481
1632
266
474
226
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
688
84

2014
1043
83

2015
831
81

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,73
0,22
0,02
0,08
0,08

0,69
0,22
0,02
0,1
0,08

0,72
0,01
0,12
-

-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Beskæftigelsesfrekvensen steg fra 2014 til 2015, hvilket følger den positive udvikling i branchen. Der
forventes fortsat vækst de næste fem år, og beskæftigelsesfrekvensen forventes derfor at stige
yderligere. Men fagligt udvalg skal gøre opmærksom på at videreuddannelsesfrekvensen på hele 22%
anses for rigtig, og helt nødvendig for branchens udvikling.
Der er en lavere beskæftigelse blandt gruppen af anden etnisk baggrund, hvilket ligner den generelle
beskæftigelsesgrad for denne gruppe i samfundet.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
2

Nej

X

X
X
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
X
X
X
X

X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)
Ændrede praktikmål
Omlægningen af elektrikeruddannelsen til at blive modulbaseret skulle gøre det muligt for en lang
række virksomheder uden for installationsbranchen også at uddanne lærlinge. Der har imidlertid vist
sig et behov for ændringer i elektrikeruddannelsens praktikmål, så de i højere grad åbner for
muligheden for lærlingeuddannelse i virksomheder uden for installationsbranchen, som beskæftiger
elektrikere.
Det faglige udvalg ønsker derfor at ændre i praktikmålene i uddannelsesordningen, så praktikmålene
fx ikke kun er begrænset til boliger.
Ændrede målpinde
I dialog med skolerne og via arbejdet med den nye elektrikeruddannelse, samt afholdelse af
ekspertworkshop med virksomheder, er der identificeret behov for mindre ændringer i uddannelsens
målpinde. Det faglige udvalg ønsker derfor at ændre i målpinde for især valgfrie specialefag
(moduler).
Ændret standardmerit
På baggrund af dialog med skolerne er der identificeret et behov for ændringer i 10%
standartafkortning på EUV 2 samt ændringer i standardmeritten i den korte uddannelse for unge
med gymnasial baggrund.
For EUV2 er faget 14983 ”Elinstallationer” på nuværende tidspunkt angivet som standardmerit. På
baggrund af dialog med skolerne er fagligt udvalg blevet opmærksomme på, at mange af de voksne
har behov for faget 14983 Elinstallationer. Med et bundet meritfag har skolerne ikke mulighed for at
give afkortning ud fra en vurdering af den enkelte elev, som derfor kan ende med en
uhensigtsmæssig afkortning.
Derfor ønsker fagligt udvalg at ændre vilkårene for 10% standardafkortning, så skolerne selv
udvælger hvilke uddannelsesspecifikke fag på elektrikeruddannelsens første hovedforløb
afkortningen udmøntes på. Fag må kun udelades helt, hvis eleven kan dokumentere tilsvarende
kompetencer.
Efter samme vilkår som på EUV 2 vil fagligt udvalg gennemgå standartmeritten til den korte
uddannelse for unge med gymnasial baggrund. Her vil udvalget dog arbejde videre med at udpege, i
hvilke fag meritten skal findes.
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Opmærksomhed på trin1 (installationsmontør)
Fagligt udvalg er opmærksomme på, at SKP-elever har retskrav på en afsluttende svendeprøve, hvis
uddannelsen er trindelt. Fagligt udvalg vil fortsat følge udviklingen i antallet af elever, der ikke
fortsætter i den fulde 4 eller 4½ årige elektrikeruddannelse, og vil i givet fald taget stilling til, om
uddannelsen fortsat skal være trindelt med et trin 1, installationsmontør. Fagligt udvalg vil desuden
følge beskæftigelsesgraden for installationsmontører.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
I udviklingsredegørelsen fra 2015 ønskede det faglige udvalg, at der var mulighed for at visse lærlinge
kunne vælge en elektrikeruddannelse, der var på 70 uger, som visse andre erhvervsuddannelser f.eks.
Datatekniker og Elektronik- og svagstrømsuddannelsen. Dette blev afvist af UVM, men der blev
åbnet op for at fagligt udvalg på et senere tidspunkt kunne tage denne problemstilling om igen.
Fagligt udvalg tilkendegav med udviklingsredegørelsen for 2016, at udvalget ønskede at vente til 2017
med at få et trin 3 godkendt og udbyde det. Udskydelsen skyldtes, at der med den nye uddannelse er
mange nye ting for både virksomheder og skoler der skal implementeres. Fagligt udvalg vurderer, at
der stadig er behov på skoler og i virksomheder for at implementere den nye uddannelse yderligere.
Faglig udvalg vil følge udviklingen og udskyder derfor beslutningen om at søge om godkendelse af
trin 3 på 70 uger.
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Omlægning og revision
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Der ændres i praktikmålene. Ændringen foretages i uddannelsesordningen.
Der ændres i målpinde for især valgfrie specialefag. Ændringen foretages i uddannelsesordningen.
Der ændres desuden i uddannelsesordningen for standardafkortning for EUV2 og kort forløb for
unge med gymnasial baggrund.
Der er ingen økonomiske konsekvenser af ændringerne.
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
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Fagligt Udvalg har som adviseret i Udviklingsredegørelsen for 2016 udvidet bilag 1 til
uddannelsesbekendtgørelsen.
Tilbagemeldingerne til Fagligt Udvalg har været, at afkortningen for EUV2 elever ikke er
formålstjenstlig og skaber udfordringer i forhold til at elever, der skal afkortes, har svært ved at nå
kompetencemålene.
I Udviklingsredegørelsen for 2016 adviserede Fagligt Udvalg desuden en justering af
uddannelsesordningen, herunder valgfrie specialefag. I uddannelsesordningen med ikrafttræden 15.
juli 2016 blev der ændret i overskriften for et valgfrit specialefag (modul 2.9). Virksomhederne
fejlvalgte i høj grad faget (modulet), da overskriften var misvisende. Ændringen af overskriften har
gjort indholdet tydeligere for virksomhederne, og tilmeldingen til faget (modulet) har fundet et leje,
der modsvarer aktiviteten på området i branchen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen deltager i alle LUU møder på skolerne, hvor
praktikuddannelsen drøftes i forhold til hvordan skoler og virksomheder opnår bedst mulig kvalitet
og kommunikation i praktikuddannelsen.
Det Faglige Udvalg afholder desuden en LUU konference, hvor LUU støttes i arbejdet med
praktikuddannelsen.
I forbindelse med implementeringen af den nye modulbaserede elektrikeruddannelse er fagligt udvalg
i gang med at udarbejde nye mere tidssvarende praktikvejledninger.
Det faglige udvalg finansierer og stille skuemestre (censorer) til rådighed på GF2, H1 og til
svendeprøver. Dette bidrager i høj grad til en fælles ensartet landsdækkende kvalitet, som sikres via
skuemesterkonferencer hvert år.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

X

Nej

For at sikre god kvalitet af skolepraktikken i praktikcentrene støtter det faglige udvalg op om de
Lokale Uddannelsesudvalg. Til LUU-møderne deltager skolens praktikcenterchef og
erhvervskonsulenter.
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Fagligt udvalg afholder desuden en LUU konference, hvor kvaliteten i skolepraktikken drøftes.
Fagligt udvalg har gennem sin kontakt til de lokale uddannelsesudvalg understreget behovet for at
følge udviklingen i skolepraktik, arbejdet med at sikre egentlige uddannelsesaftaler, samt det
almindelige kvalitetsarbejde med uddannelsen.
Det er fagligt udvalgs opfattelse, at det ikke er alle skoler, der sørger for at holde LUU informeret
med relevante data for at følge dette arbejde, og fagligt udvalg understreger derfor ofte over for både
skoler og LUU-medlemmer, at det er vigtigt, at denne information videregives.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:

Nej

X

Antallet af praktikpladssøgende elever er faldet 426 til 226 fra 2014 til 2015. I 2014 udgjorde antallet
af praktikpladssøgende 30 procent i forhold til de indgåede aftaler. I 2015 var det faldet til kun ca. 14
procent.
Installationsbranchen uddanner i dag 97 procent af elektrikere og beskæftiger 45 procent.
Da der er et stigende optag af elever på elektrikeruddannelsen, er der et løbende øget behov for flere
praktikpladser. Inden for installationsbranchen dækkes behovet, men der er behov for flere
praktikpladser i virksomheder uden for installationsbranchen, der har elektrikere ansat.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
1632
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

1900

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

2000

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Omlægningen af elektrikeruddannelsen til at blive modulbaseret har gjort det muligt for en lang
række nye virksomheder at uddanne lærlinge.
Samtidig betyder moduliseringen også, at det i langt højere grad er blevet muligt at uddanne lærlinge,
der har netop de kompetencer, som efterspørges i erhvervet, hvilket gør det mere attraktivt for flere
at have lærlinge.
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Endelig er der i branchen stor efterspørgsel på uddannede elektrikere, hvilket også har en positiv
effekt på antallet af praktikpladser.
Det er derfor fagligt udvalgs forventning, at den nuværende positive udvikling i antallet af
praktikpladser fortsætter de næste år.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Beskriv:
Fagligt udvalg er opmærksom på nye arbejdsområder for elektrikere, også uden for
installationsbranchen, som kan give flere praktikmuligheder.
Fagligt udvalg har i forbindelse med Udbudsrunden haft møde med skolerne, blandt andet med
henblik på det praktikpladsopsøgende arbejde med fokus på at udvide kredsen af mulige
praktikvirksomheder også uden for installationsbranchen.
For at åbne for muligheden lærlingeuddannelse uden for installationsbranchen, ønskes ændring af
praktikmål i uddannelsesordningen.
Fagligt udvalg har etableret en hotline til virksomhederne, sådan at de kan få hjælp til og information
om den nye elektrikeruddannelse og vejledning til indgåelse af uddannelsesaftaler og valg af moduler.
Fagligt udvalg har oprettet portalen elektrikeruddannelsen.dk der er en markedsføringsportal med
information til unge, vejledere, forældre og virksomheder, hvor de kan søge viden og jobmuligheder,
karrieremuligheder med mere.
Fagligt udvalg har gennemført en markedsføringskampagne for 2.000.000,- via bl.a. Facebook,
Youtube og TV. Dette resulterede i et større indtag på elektrikeruddannelsen.
Fagligt udvalg deltager fortsat i LUU-møder, hvor praktikcenterchef og erhvervskonsulenter rådgives
af Fagligt udvalg om nye praktikmuligheder.
Fagligt udvalg holder løbende øje med antallet af elever i skolepraktik.
Fagligt udvalg har betalt for udvikling og idriftsættelse af en ny udbudsportal, hvor virksomheder kan
se udbuddet på alle landets skoler og således at de digitalt kan udforme uddannelsesaftaler, der
sendes til skoler. (Det er problematisk at digital signatur og indsendelse af uddannelsesaftalen ikke er
understøttet digitalt). Portalen er nødvendig for at skabe et uundværligt overblik vedrørende de
valgfrie specialefag (modulerne), som udgør den enkelte elektrikerlærlings specialisering.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Fagligt udvalg har etableret elektrikeruddannelse.dk som er en markedsføringsportal rettet mod de
unge og mod elever på skolerne. Denne markedsføringsportal vil blive yderligere udbygget i 2017.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Elektronik og
svagstrøm
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
221
79
12
9
15

2014
215
86
13
13
51

2015
217
88
8
8
17
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
50
87

2014
64
89

2015
.
.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,71
0,34

0,73
0,19

0,73
0,27

Mangler
data
Mangler
data

0, 01
Mangler Mangler
data
data
Mangler Mangler
data
data

Selvstændighedsfrekvens agg. for 2010-2014
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,82
Ingen
data
Mangler
data
Mangler
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget noterer sig en stabil udvikling i antallet af indgåede uddannelsesaftaler.
Beskæftigelsesfrekvensen er markant stigende, hvilket udvalget finder meget positivt. Den ligger på
0,82 hvilket er det højeste siden 2013, hvor beskæftigelsesfrekvensen har ligger på 0,71. Den høje
beskæftigelsesfrekvens bekræfter udvalgets hidtidige opfattelse af, at der er og i de kommende år
fortsat vil være behov for faglærte inden for elektronik og svagstrøm.
Den teknologiske udvikling og stigende behov for faglært arbejdskraft er en medvirkende årsag til, at
der i årene fremover til stadighed vil være behov for jævnlige opdateringer af det faglige indhold i
uddannelsen, så den er tidssvarende og kan være med til at sikre en stærk og bæredygtig
konkurrenceevne hos virksomheder, private som offentlige.
Udvalget noterer sig endvidere, at der er stigning i videreuddannelsesfrekvensen.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
2
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a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.

3
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Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Udvalget vurderer, at der ikke umiddelbart er behov for omlægning af uddannelse men at der jævnligt
med baggrund i den teknologiske udvikling inden for elektronikområdet er behov for revision og
tilpasning af det fagfaglige indhold i uddannelsen. Det skønnes, at der overvejende vil være tale om
ændringer i uddannelsesordningen.
Det skønnes, at en revision af det fagfaglige indhold ikke vil medføre økonomiske konsekvenser.
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

4

Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er alene foretaget justeringer af det faglig indhold og varighed i de fag, der indgår i elektronik
udviklingstekniker uddannelsen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget har løbende dialog med de lokale uddannelsesudvalg omkring bl.a. kvaliteten i
praktikuddannelsen. Såfremt der opstår kvalitetsproblemer i forhold til uddannelsens faglig indhold,
har udvalget opfordret skolen og det lokale uddannelsesudvalg til at kontakte det faglig udvalg.
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Elektronik- og svagstrømsuddannelsens praktikmål blev i den forbindelse efterset og
udvalget vurderede, at der ikke var behov for justeringer. I løbet af 2017 vil MI for udvalgte
uddannelser foretage en opfølgning på, om den nye taksonomi og de indholdsmæssige ændringer af
praktikmål har haft den ønskede effekt til kvalitetsstyring af praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

5

X

Nej
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LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)

X

Nej

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
88
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

80

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

80

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
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Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.

MI vurderer, at uddannelsen har en tilpas volumen i forhold til at kunne dække nuværende og/eller
fremtidig behov for arbejdskraft. For at opretholde den nuværende volumen har MI allerede igangsat
eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med
godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har
fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status
til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i
gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser
primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder,
DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Industriens Uddannelser er opmærksom på, at det er nødvendigt med løbende tilgang af elever til
elektronik- og svagstrømuddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg,
organisationer og eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og
specifikt inden for industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
MI understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger
betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem
konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne
målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens
områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige
stolthed i fagene blandt eleverne.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato: 13. oktober 2016

Industriens Fællesudvalg

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
7
7
-

2014
8
8
-

2015
11
14
-

Nøgletal:
Fuldførte *

2013
7

2014
7

2015

1
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Fuldførelsesprocent **

86

92

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

-

-

-

-

-

-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Vedr. aftaler: Antallet af indgåede aftaler i 2015 er set i forhold til både 2013 og 2014 en fordobling.
Det forventes derfor i branchen, at der har været en mætning. Derfor forventes et mindre fald i 2017
og en forventning om en stigning igen i 2018.
Der foreligger ikke statistik vedr. beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvens mv.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Ja
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
X
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)
2

Ja

Nej
X
X

Nej
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Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

X

X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Der ønskes en bedre overensstemmelse mellem uddannelsens praktikmål og den måde, som ”2 års
relevant erhvervserfaring” er defineret. Der ønskes en ændring af begge dele, i det omfang, at det kan
lade sig gøre, så der er bedre match mellem praktikmålene og ”2 års relevant erhvervserfaring”. Dette
skulle gerne gøre det mere enkelt at afklare voksne til et af de tre EUV spor.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse:

X
-

Ad. b) Speciale:
Ad. c) Trin1:

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er foretaget den ønskede justering af overgangskravene mellem grund- og hovedforløb.
Udbydende skoles vurdering er, at der efter seneste ændring ikke er behov for ændringer i
bekendtgørelsen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
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Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
I forbindelse med implementering af reformen i 2015 blev mange af IF’s uddannelser revideret i
forhold til praktikmålenes udformning og taksonomi. Elektronikoperatøruddannelsens praktikmål
blev i den forbindelse gennemgået og revideret, så indhold og niveau i målene er mere tydelige.
Praktikmålene er grundlaget for de dialogiske praktikerklæringer (§80 praktikerklæring), der er
tilgængelige på Elevplan. I de nye §80 praktikerklæringer er taksonomien for opfyldelse af
praktikmålene gjort mere operationel. Der anvendes en tredelt taksonomi for hvert praktikmål til at
beskrive og sikre progressionen i praktikuddannelsen (Oplæring er ikke startet, Oplæring er i gang,
Praktikmål er nået).
Udvalget er i løbende dialog med det lokale uddannelsesudvalg omkring bl.a. kvaliteten i
praktikuddannelsen.
Udvalget har udarbejdet en logbog, som eleverne opfordres til at anvende i deres uddannelse.
Formålet med logbogen er at sikre fokus på praktikmålene gennem uddannelse og at øge
sammenhængen mellem praktikdelen og skoleundervisningen.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:

Nej

Det er vurderingen, at der er tilstrækkelig med praktikvirksomheder, men at der er for få elever, som
søger uddannelsen i forhold til det fremtidige behov for faglærte elektronikoperatører.
Branchens bekymring er, at der kommer til at mangle arbejdskraft. Flere af virksomhederne er
godkendt til flere lærlinge, end de har i lære. Virksomhederne ønsker at uddanne flere lærlinge.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
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Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:

14

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

10

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

16

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Antallet af indgåede aftaler i 2015 er set i forhold til både 2013 og 2014 en fordobling. Det forventes
derfor i branchen, at der har været en mætning. Derfor forventes et mindre fald i 2017 og en
forventning om en stigning i 2018.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Industriens Fællesudvalg (IF) vurderer, at der er for få elever, som søger uddannelsen for, at antallet
af udlærte vil kunne dække nuværende og/eller fremtidige behov for arbejdskraft. IF har på baggrund
af denne vurdering allerede igangsat eller planlagt at igangsætte en række indsatser.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
IF er opmærksom på, at det er nødvendigt med øget tilgang af elever til
elektronikoperatøruddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg, organisationer
og eksterne parter for at skabe synlighed på erhvervsuddannelser – både generelt og specifikt inden
for industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der passer til dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor en ung mandlig youtuber, Rasmus Brohave, skal synliggøre
de tekniske erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers Space” på
blandt andet Roskilde Festival 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UU-vejledere får
gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”, som kan spilles
med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende kan
læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser herunder elektronikoperatør og få
informationer om skolernes udbud og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at
lave en vejledende merittest via portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over
udbuddet af erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende
merittest, bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens
erhvervsuddannelser. Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker
portalen direkte til optagelse.dk.
IF understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills 2017.
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Udviklingsudvalget for elektronikindustrien har sammen med udbydende skole et tæt
branchesamarbejde. Det er det samarbejde, der er beskrevet i forbindelse med udviklingen af både
EUD og AMU. Udvalget har taget initiativ til et fælles møde mellem branchegruppen og udvalget.
Branchemøder har fokus på drøftelse af branchens behov set i forhold til
elektronikoperatøruddannelsens og AMU-kursernes indhold samt praktikpladser.
Drøftelsen tager udgangspunkt i:
•
•
•
•
•

Status på nuværende uddannelsesaftaler
Forventet behov for lærlinge i de kommende år
Idéudveksling af arbejdet med at rekruttere dygtige lærlinge
Aftaler om nye fælles initiativer for at sikre det nødvendige antal aftaler
Branchens vurdering af praktikmålenes indhold, niveau og operationalitet

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået
for. Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til
mail- adressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Entreprenør- og
landbrugsmaskinuddannelsen
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:

2013

2014

2015

1

489
186
13
34
16

528
201
18
41
38

526
172
28
63
20
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Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

121
92

136
90

.
.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,87
0,09

0,84
0,10

Ingen
data
Ingen
data

Ingen
data
Ingen
data

Selvstændighedsfrekvens agg. for 2010-2014
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,83
0,09
0,02
Ingen
data
Ingen
data

0,88
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der er fortsat en relativ høj beskæftigelse inden for området, hvilket er positivt.
Vi har kendskab til, at optaget i 2016 indtil videre har været en del under det normale niveau. Denne
udvikling følger det faglige udvalg tæt og er opmærksom på, at et for lille indtag på grundforløb 2 /
hovedforløbet kan give rekrutteringsvanskeligheder om nogle år, idet udvalget vurderer, at der er
brug for de 120-150 faglærte, som sædvanligvis bliver uddannet om året.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
2

Nej
X
X
X
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja
X
X

Nej
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udvalget ønsker for specialet landbrugsmaskinmekaniker at øge antallet af skoleuger fra 35 uger til 40
uger. Udvalget ønsker at fastholde den nuværende varighed på uddannelsen.
Uddannelsen til landbrugsmaskinmekaniker har i dag 35 skoleuger i hovedforløbet. Grundet markant
øget kompleksitet i teknologierne anvendt i landbrugsmaskiner og høstmaskiner er det i dag
vanskeligt at nå specialets kompetencemål på de nuværende 35 skoleuger. Konkret betyder det, at
langt hovedparten af eleverne og virksomhederne i dag indgår aftale om fire ugers påbygning for at
kunne nå uddannelsens mål. Selvom denne mulighed anvendes, er tilbagemeldingen fra en række
praktikvirksomheder stadig, at de udlærtes kompetencer er lidt i underkanten inden for specifikke
områder, som er i rivende teknologisk udvikling. Samtidig er det ikke hensigtsmæssigt i den
nuværende løsning, at påbygningsmoduler skal anvendes til nødvendige dele af uddannelsen, idet
påbygning bør reserveres til elever, som har ønske om at dygtiggøre sig yderligere og fordybe sig i
udvalgte af uddannelsens fagområder.
Konkret forslag om anvendelsen af flere skoleuger
Uddannelseslængden skal fortsat være 3,5 år for hovedforløbet.
Uddannelsens skoleuger foreslås forlænget med fem uger, som anvendes til fem ugers yderligere
obligatorisk uddannelsesspecifik undervisning:
• To uger yderligere om Høstmaskiner (Eksisterende valgfri fag 2467, som forlænges med en
uge)
• To uger yderligere om Styre- og overvågningssystemer (automatisering) (Eksisterende valgfri
fag 2463 revideres og forlænges med en uge)
• En uges projektfag, som anvendes til forberedelse og afvikling af svendeprøven.
De foreslåede fire uger med hhv. høstmaskiner og styre- og overvågningssystemer bliver i dag valgt
af hovedparten af eleverne i de tilgængelige to ugers specialefag og to ugers valgfag. Grunden til, at
der allerede nu vælges yderligere undervisning i de to beskrevne områder, er, at maskinerne og de
automatiske anlæg er så komplekse, at den obligatoriske undervisning på uddannelsen ikke er
tilstrækkelig til, at eleverne kan nå et tilstrækkeligt kompetenceniveau på uddannelsen og være
attraktive som udlærte.
Forslaget med en uges projektfag til forberedelse og afvikling af svendeprøven er begrundet i, at
kompleksiteten af indholdet og stofmængden på de eksisterende skoleuger gør det vanskeligt at nå
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målene i de afsluttende fag, hvis der også skal udspares en uge til svendeprøve ud af den eksisterende
undervisning.
Herudover skal udvalgte obligatoriske og valgfrie uddannelsesspecifikke fag revideres i indhold

og varighed.

Baggrund for ønsket om flere undervisningsuger og behovet for revision af udvalgte fag er beskrevet
i vedlagte bilag til udviklingsredegørelsen.

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale: landbrugsmaskinmekaniker
X
1
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale Landbrugsmaskinmekaniker-specialet – skoleuger ønskes forøget med yderligere 5
uger.
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
X
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der blev ikke foretaget nogen ændringer i uddannelsen i 2016.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsens praktikmål blev i den forbindelse efterset
og justeret en anelse. I løbet af 2017 vil MI for udvalgte uddannelser foretage en opfølgning på, om
den nye taksonomi og de indholdsmæssige ændringer af praktikmål har haft den ønskede effekt til
kvalitetsstyring af praktikuddannelsen.
5

Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
X

Nej

LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:
- Selvom der ikke er ret mange elever i skolepraktik på uddannelsen, er der brug for vækst på
uddannelsen for at dække branchens behov, og det betyder, at der også er brug for flere
praktikpladser eller bedre udnyttelse af de eksisterende praktikgodkendelser.
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
172
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

180

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

200

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at uddannelsen har brug for at vækste for at kunne dække nuværende og/eller fremtidig
behov for arbejdskraft. MI har på baggrund af denne vurdering allerede igangsat eller planlagt at
igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med
godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har
fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status
til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i
gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser
primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder,
DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Industriens Uddannelser er opmærksom på, at det er nødvendigt med øget tilgang af elever til
entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg,
organisationer og eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og
specifikt inden for industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
MI understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger
betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem
konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne
målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens
områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige
stolthed i fagene blandt eleverne.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen
11. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
684
348
142
209
85

2014
682
388
177
246
101

2015
726
371
229
328
112
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
302
75

2014
283
75

2015
-

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,68
0,15
0,003
0,0
K:0,60
M:0,66

0,65
0,11
0,002
0,13
K:0,58
M:0,49

0,65
0,12
0,009
0,01
K: 0,55
M: 0,53

0,61
0,12
K: 0,54
M: 0,53

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baserer sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baserer sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baserer sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baserer sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Skolepraktikaftaler
Der har de sidste par år været en stigning i optaget på skolepraktik. Der er dog en tendens til, at en
stor del af skolepraktikeleverne får en restuddannelsesaftale, og således afslutter sin uddannelse i et
ordinært praktikforløb. I perioden maj 2015 til maj 2016 fik 109 ernæringsassistent-skolepraktikelever
og 7 ernæringshjælper-skolepraktikelever en restuddannelsesaftale.
LUU og praktikcentre melder tilbage til fagligt udvalg, at de arbejder aktivt på at mindske antallet af
skolepraktikelever, og at der blandt andet er særligt fokus herpå i deres AUB-projekter. Udvalget
følger udviklingen i skolepraktikniveauet.
Indgåede uddannelsesaftaler
Antallet af indgående uddannelsesaftaler for ernæringsassistenter er på årsbasis ret stabilt med et lille
fald fra 2014 til 2015 (388/371 aftaler).
Set over årene er der, for begge trin, tale om mindre udsving, hvor der ikke kan ses en bestemt
tendens.
Beskæftigelsesfrekvensen
Beskæftigelsesfrekvensen er blandt andet et parameter for måling af erhvervsuddannelsens relevans. I
2015 var beskæftigelsesfrekvensen 0,61. Det er et lille fald i forhold til året før, men fortsat et ret
stabilt niveau, hvor der de to foregående år var en beskæftigelsesfrekvens på 0,65.
2
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Beskæftigelsesfrekvens – etnicitet
Forskellen i beskæftigelsesfrekvens fordelt på etnicitet er fortsat meget lille. Der er umiddelbart en
tendens til mindre udsving hvert andet år. Fx fra 2013 til 2014 (0,0/0,13), som gentager sig fra 2015
til 2016 (0,01/0,12). Udvalget finder den lille forskel acceptabel, trods de små udsving.
Beskæftigelsesfrekvens - køn
Forskellen i beskæftigelse fordelt på køn er meget lille og stabilt i 2014, 2015 og 2016, både for mænd
og kvinder. Forskellen for disse år er faldende i forhold til 2013. Udvalget finder niveauet og
udviklingen i retning af mindre forskel acceptabelt.
Udvalget vil følge udviklingen de kommende år i forhold til udviklingsredegørelsens nøgletal.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Nej
X
X
X

Ja

Nej

X

X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Der er behov for at ajourføre bekendtgørelsens meritbilag inden for AMU-målene, da der er nye
AMU-mål, udgåede AMU-mål samt en ny FKB.
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Der er behov for at konkretisere fagligt udvalgs retningslinjer for svendeprøven på
ernæringsassistentuddannelsen i uddannelsesordningen. Der er derfor behov for at åbne
uddannelsesordningen.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
X
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Efter implementeringen af eud-reform 2015, er udvalget af skolerne blevet gjort opmærksom på, at
den angivne uddannelsestid på 3 år og 10 måneder (inkl. grundforløb) for eux-uddannelsen var for
kort til at kunne tilpasses de gymnasiale eksamensterminer.
Fagligt udvalg har derfor, efter dialog med Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling forlænget
eux-ernæringsassistentuddannelsen med 4 måneder til 4 år og 2 måneder (inkl. grundforløb).
Det er udvalgets opfattelse, at forlængelsen fungerer i forhold til skolernes tilrettelægning af eux.
Fagligt Udvalg planlægger i efteråret 2017 at invitere skoler, som udbyder
ernæringsassistentuddannelsen, til et statusmøde for opfølgning på, hvordan skolerne implementerer
de forskellige tiltag i forbindelse med eud-reformen.
Treparts-aftalen (august 2016)
Fagligt udvalg har rettet henvendelse til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) for at gøre
opmærksom på en uheldig konsekvens af den netop indgåede trepartsaftale, august 2016. Af aftalen
følger, at ernæringsassistentuddannelsen (jf. trepartsaftalens bilag 4) bliver dimensioneret uden kvote,
således at elever kun kan starte på 2. del af grundforløbet, såfremt de har en uddannelsesaftale.
Fagligt udvalg er i dialog med STUK for en afklaring heraf.
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6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Det faglige udvalg henvender sig en gang årligt til LUU på alle skoler, for at få deres vurdering af
udviklingstendenser i branchen, og for at blive orienteret om skolernes arbejde med kvalitetssikring,
praktikcenterinitiativer m.m.
Det faglige udvalg gennemførte i 2013 en revision af praktikmålene for at sikre, at de afspejler de
forventninger, der er til en nyuddannet ernæringsassistent eller -hjælper. Fagligt udvalg følger op
årligt på, om praktikmålene er tilfredsstillende at arbejde ud fra, både i forhold til elever i ordinær
praktik, såvel som elever i skolepraktik. Den generelle tilbagemelding fra LUU i de forløbne år har
været, at de er meget tilfredse, og at praktikmålene fortsat fungerer i praktikken efter eudreformimplementeringen i 2015.
Fagligt udvalg drøfter løbende praktikuddannelsens kompetencemål for at sikre, at uddannelsen lever
op til de krav, der er på arbejdsmarkedet.
Fagligt udvalg har, i samarbejde med en gruppe af kostfaglige uddannelses- og udviklingsansvarlige
inden for branchen, udarbejdet en uddannelsesbog med tilhørende opgaver, som løbende bliver
ajourført, senest i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen. Fagligt Udvalg planlægger en øget
formidling af uddannelsesbogen til relevante målgrupper i 2017.
Der er i AMU-regi en praktikvejlederuddannelse for ernæringsassistenter, 8 dage (40423
Praktikvejledning af ernæringsassistenter). 10 skoler udbyder kurset og uddannelsen bruges i vid
udstrækning, og vurderes særdeles relevant af deltagerne.
Udvalgets hjemmeside www.ernaerings-assistent.dk, udviklet i forbindelse med reformen, ajourføres
og suppleres løbende. Skoler, praktiksteder og LUU er aktive brugere af hjemmesiden.
Udvalget deltager, hvis inviteret, på praktikværtmøder og faglærerseminar på skolerne for en
drøftelse af aktuelle emner af betydning for uddannelsen og praktikstederne. Udvalget deltog i 2016
på to praktikværtmøder og et faglærerseminar. Udvalget planlægger foreløbigt at deltage på
faglærerseminaret i 2017.
Fagligt Udvalg afholdt i marts 2016 en konference for LUU, praktikværter, praktikansvarlige og
skoler med temaet Det gode madhåndværk og ernæringsassistentuddannelsen, med fokus på
kvaliteten i uddannelsen.
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Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X
Udvalget følger praktikcentrenes arbejde med at begrænse skolepraktikoptaget, og i stedet forsøge at
sikre eleverne ordinære uddannelsesaftaler.
Der er, ifølge elevstatistikken, fortsat ca. 1/3 som er i skolepraktik. Af tilbagemeldinger fra LUU og
skoler fremgår det, at det i realiteten ikke er alle som starter i skolepraktik, der gennemfører hele
forløbet i skolepraktik. En medvirkende faktor er her virksomhedsforlagt undervisning, hvor elev og
praktiksted får mulighed for at stifte bekendtskab med hinanden, hvor eleven efterfølgende får en
restuddannelsesaftale.
Fagligt udvalg opfordrer LUU til at komme med bidrag til udviklingsredegørelsen. Her lægger de
generelt vægt på at orientere om, at praktikcentrene arbejder seriøst med det virksomhedsopsøgende
arbejde og blandt andet fokuserer på at komme ud til nye brancher og virksomhedstyper, såvel som
at gå i dialog med godkendte praktiksteder, der ikke har elever.
Udvalget kan konstatere, at LUU’s AUB-ansøgninger har meget fokus på tiltag, der skal medvirke til
at motivere skolepraktikelever til at være mere fleksible.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)

X

Nej

Der er pr. 1. november 2015 samlet set 771 godkendte praktiksteder, heraf 357 offentlige og 414
private. Forholdsmæssigt ansætter de offentlige praktiksteder mere end dobbelt så mange elever (561)
da de typisk har flere elever af gangen, end de private praktiksteder(244), som typisk har en enkelt
elev.
Der har været en lille stigning i antallet af godkendte praktiksteder. Men der er tiltagende større krav
om bedre effektivitet i køkkenproduktionen, økologisk omstilling, madspildsminimering, fokus på
sundhed og forebyggelse samt ernæring for syge og ældre. Der er ligeledes tendenser på
arbejdsmarkedet til, at offentlige arbejdspladser decentraliseres til mindre enheder, herunder
daginstitutioner, plejehjem m.fl., og flere nye typer af virksomheder ansætter ernæringsassistenter.
Udvalget vurderer, at det nuværende antal godkendte praktiksteder er tilstrækkeligt i forhold til, at
nogle af de godkendte praktiksteder godt vil kunne motiveres til at tage flere elever, og fordi
beskæftigelsesfrekvensen de seneste år viser, at der er tilstrækkeligt med uddannede
ernæringsassistenter p.t.
Udvalget arbejder fortsat for at motivere institutioner i staten, regioner og kommuner til at blive
koncerngodkendt.
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
371
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

380

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

400

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Med eud-reformens implementering af forskellige euv-modeller og muligheden for at tage
ernæringsassistentuddannelsen med eux forventer udvalget, at der fremover vil være en lille stigning i
det årlige antal indgåede uddannelsesaftaler.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.

Fagligt udvalg vil, overfor offentlige institutioner, øge indsatsen med at informere om muligheden
for koncerngodkendelse, blandt andet i nyhedsbreve og via udvalgets hjemmeside.
Fagligt udvalg vil opfordre til, at det praktikpladsopsøgende arbejde i forhold til allerede godkendte
praktiksteder drøftes på dagsordenen på skolernes faglærerseminar i 2017 samt løbende på LUUmøder. Flere af fagligt udvalgs medlemmer er LUU-medlemmer, og vil her aktivt bidrage til at få sat
emnet på dagsordenen.
Fagligt udvalg vil fortsat opfordre LUU til i AUB-ansøgninger at fokusere på konkrete tiltag på det
praktikpladssøgende arbejde over for allerede godkendte praktiksteder, som ikke anvender
godkendelsen fuldt ud.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Udviklingsredegørelse for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse 2017 for uddannelsen til Eventkoordinator
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

0
0

0
0

0
0

37

36

50

Nøgletal:

2013

2014

2015

1

107
80

104
66

96
64

Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

30
84

50
75

.
.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

-

0,67
-

0,68
0,04
0,0217
-

0,57
0,14
0,0278
0,22

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Antallet af igangværende aftaler har ligget stabilt de seneste år, men udvalget forventer, at tallene stiger
en smule, for eksempel har udvalget med udbudsrunden 2017 udvidet kredsen af udbydende skoler.
Hvad angår beskæftigelsesfrekvensen er beskæftigelsen lavere end sidste år, og udvalget konstaterer, at
uddannelsen pt ikke har ført til så mange fuldtidsstillinger i branchen. Omvendt er frekvensen for
videreuddannelse og selvstændighedsfrekvensen højere end sidste år og høj i forhold til andre
erhvervsuddannelser.
Tal fordelt på etnicitet har ikke været tilgængelige.
Hvad angår kønsfordelingen konstaterer udvalget, at kvinder har højere beskæftigelse i eventbranchen
end mænd.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
2

(Sæt kryds)

Ja

Nej
X
X
x

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
x
x
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udvalget overvejer at foretage ændringer i bekendtgørelsens bilag 1, vedrørende kriterier for
godskrivning, nærmere bestemt hvad angår tidligere uddannelse, der giver grundlag for godskrivning
for alle elever. Udvalget har ikke taget endelig stilling til godskrivning, men vil gerne have muligheden
for bekendtgørelsesændringen åben frem til primo 2017.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.

3

Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der blev ikke varslet ændringer.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
4

centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget vurderer løbende det informationsmateriale, som udvalget stiller til rådighed for de lokale
uddannelsesudvalg og skoler, og reagerer på eventuelle henvendelser vedrørende praktikdelens kvalitet
og aktualitet. I 2016/2017 justerer udvalget i sin sagsbehandlerhåndbog om godkendelse af
praktikvirksomheder, for at gøre det tydeligere for LUU og praktikpladskonsulenter, hvilke
forventninger udvalget har til praktikuddannelsen inden for udvalgte områder, for eksempel diskoteker,
festarrangører.
Udvalget følger udviklingen i praktikuddannelsen tæt hvad angår virksomhedstyper. Hovedparten af
uddannelsesaftaler inden for Eventkoordinator er indgået mellem elever og virksomheder, der er
uddannelsesuvante, med deraf følgende ekstra behov for vejledning og opfølgning. Udvalget er
desuden opmærksom på det relativt høje antal af ophævede uddannelsesaftaler, hvor en stor del sker i
prøvetiden. Sammen med skolerne bidrager udvalget til afklaring og justering af forventninger hos
elever og vejledning af virksomheder i en branche, der har få eller ingen erfaringer med oplæring af
elever.
Udvalget udarbejder i 2016 et materiale med 10 gode råd (eller lignende) målrettet virksomheder og
elever. I materialet lægges fokus på de forhold, der skaber det gode praktikforløb, samt der beskrives de
almindelige regler, der skal følges og forudsætninger, der skal være til stede.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:
Udvalget vurderer, at der er tilstrækkelig praktikpladskapacitet til stede, men kapaciteten er ikke
udnyttet fuldt ud, idet. mange virksomheder er godkendt som uddannelsessted inden for
Eventkoordinator uden at have elever.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
64
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

5

70

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

70

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
I forbindelse med udbudsrunden 2017 er i alt 8 hovedforløbsskoler godkendt. Det betyder, at pr.
august 2017 er alle regioner dækket med hovedforløbsudbydere. Udvalget forventer, at det forhold har
en positiv effekt på en bedre udnyttelse af praktikpladspotentialet i disse regioner.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Beskriv:
Udvalget har i foråret 2016 afholdt en konference målrettet eventvirksomheder med bl.a. fokus på
erhvervsuddannelsen og praktikpladser. Til dels afventer udvalget resultater af effekten af konferencen,
til dels effekten af reformen, herunder et ny stærkt grundforløb. Udvalget planlægger også møder med
de nye hovedforløbsskoler med henblik på at udnytte praktikpladskapaciteten fuldt ud.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Billedmediernes Faglige Udvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for Film og TV produktionsuddannelsen
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
x
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

32

26

30

1

176
66
0
0
57

185
57
0
0
24

195
68
0
0
36
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Fuldførelsesprocent **

75

79

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,65
0,06

Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,22
Ingen Ingen Ingen
data
data
data
Ingen Ingen Ingen
data
data
data

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,62
0,02

0,70
0,03

0,72
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Det faglige udvalg noterer sig, at beskæftigelsesfrekvensen er stigende gennem den opgjorte periode,
og at den i 2016 ligger over det fastsatte måltal. Selvstændighedsfrekvensen er relativt høj, og det
vurderes således, at det antal elever der færdiguddannes i nogenlunde grad modsvarer jobområdets
behov for arbejdskraft.
Udvalget vurderer trods dette dog, at der optages for mange elever på uddannelsens grundforløb 2
og har derfor gennem de seneste år indstillet til REU, at der fastsættes kvoter for optag på GF2.
Argumentation for ønske om kvote er mere udførligt beskrevet således:
Udvalget vurderer, at det antal elever der er udlært i perioden 2011 til 2015 (30 til 40 pr. år) dækker
branchens rekrutteringsbehov og forventer, at behovet for færdiguddannede vil holde dette niveau
inden for en længere fremtidig periode. Det er således udvalgets vurdering, at markedet ikke kan
aftage flere færdiguddannede, og at tidligere tiders kvote har medvirket til, at beskæftigelses- og
selvstændighedsfrekvensen har holdt sig på et niveau, hvor branchen har været i stand til at absorbere
størstedelen af de uddannede Film- og TV-produktionsteknikere. Hvis antallet af grundforløbselever
ikke begrænses via kvote, forudser udvalget, at antallet af grundforløbselever uden praktikplads vil
stige væsentligt, da det ikke forventes, at der er yderligere potentiale i branchen for etablering af en
større mængde praktikpladser. Udvalget vurderer at effekten af, at der ikke er adgangsbegrænsning
medfører tilstrømning til uddannelsen i et omfang, som ikke kan absorberes af arbejdsmarkedet.
Udvalget følger udviklingen nøje.
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3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Ja
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

X

Nej
x
x
x
Nej
X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udvalget ønsker at vurdere antallet og indholdet i de valgfri uddannelsesspecifikke fag herunder om
der er behov for at tilføje yderligere fag.
Udvalget ønsker at revurdere fastsættelsen af hvilke fag, der skal afkortes for voksne elever jf.
bestemmelse om, at voksne elever skal gennemføre skoleforløb på maksimalt 90 % af ordinære
forløb.
Udvalget ønsker dispensation fra reglen om at praktikuddannelsens længde maksimalt må udgøre 2 år
for voksne elever. Dette begrundet i, at film- og tv-produktionsuddannelsen i det ordinære forløb er
ganske lang både for så vidt angår uddannelsens skoledel og uddannelsens praktikdel.
Praktikuddannelsens længde for voksne elever forekommer således uforholdsmæssig kort, og
udvalget vurderer, at den ikke er tilstrækkelig lang til at voksne elever kan nå uddannelsens
afsluttende mål.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
3
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(Sæt kryds) Ja

a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse

Sagsnr.: 16/01989

Nej
x
x
x

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
x
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ved seneste revision af bekendtgørelsen for uddannelsen foretaget en præcisering af
beskrivelsen af den afsluttende prøve. Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at vurdere
effekten heraf.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev Film- og TV-produktionsuddannelsen revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Praktikmålene blev i den forbindelse efterset og justeret en anelse, og udvalget vurderer
at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for justeringer.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Ikke relevant

Nej
x

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Udvalget vurderer at det antal elever der uddannes er passende i forhold til den arbejdskraft
branchen kan optage og dermed at antallet af praktikpladser er tilstrækkeligt.
5
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Udvalget er samtidig opmærksom på, at der som følge af frit optag på uddannelsen optages flere
elever end praktikpladskapaciteten giver mulighed for, hvilket resulterer i, at der er et betydeligt antal
praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
68
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

60-70

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

60-70

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Udvalget vurderer, ikke at der er behov for at øge antallet af praktikpladser, men udvalget arbejder
løbende for at vedligeholde det nuværende antal praktikpladser såvel kvantitativt som kvalitativt
Som et led i indsatsen for fortsat at sikre det nødvendige antal praktikpladser er Industriens
Uddannelser i gang med at udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker
i form af fakta-ark om hver enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og
lettilgængelig måde får information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur.
Industriens Uddannelser er i gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være
udarbejdet for alle uddannelser primo 2017. IU er i gang med at afklare, hvorledes fakta-arkene skal
distribueres, det er her vigtigt at sikre, at distributionen understøtter de praktikpladsopsøgende
aktiviteter, som foregår i regi af skoler, lokale uddannelse og andre netværk.
Herudover vil udvalget i den løbende dialog med de lokale uddannelsesudvalg opfordre disse til at
ansøge midler til praktikpladsopsøgende arbejde gennem Arbejdsmarked Uddannelses Bidrag.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg for Finanssektoren
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til finansassistent
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
X
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
303
166
0
0

2014
305
157
0
0

2015
279
139
0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
224
93

2014
145
93

2015

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens 2010-2014
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet I+O
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,95
0,05

0,96

0,94
K 0,96
M 0,92

0,0025
0,95
K 0,94
M 0,96

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Optag af elever forventes desværre, at være for nedadgående, om end langsomt. Dette skal ses i lyset af
de reguleringer og lovkrav som sektoren er underlagt.
Sektoren ansætter ansvarligt. Vi ansætter elever med den hensigt, at vi efter endt uddannelse kan
tilbyde dem, at de fortsætter i den respektive virksomhed. Stort set alle elever, bliver efter endt EUD
tilbudt videreuddannelse. Det afspejler sig ikke umiddelbart i videreuddannelsesfrekvensen, da en stor
del af sektorens uddannelse er specialiseret og udbydes i privat regi.
Som det fremgår af tallene, skeler sektoren ikke til køn og etnicitet – vi ansætter de elever, som
opfylder de ønsker der er, til elevstillingen.
Kan processen i øvrigt ikke automatiseres? Det er ministeriet, der leverer de regneark, som ligger til
grund for de tal, som lægges i skemaet. Det vil mindske fejlmuligheden ved en evt. forkert indtastning.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
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a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
x
x
x

Ja

x

Nej
x
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Ved udfærdigelsen af forrige bekendtgørelse, mistede finansuddannelsen ved en fejltagelse 5
undervisningsdage. Disse 5 dage ansøges der – efter aftale – om at få indsat i bekendtgørelsen igen.
Da det udelukkende omhandler genindførelse af mistede undervisningsdage, er der ikke tale om reel
udvikling eller ændring af finansuddannelsen. Derfor vedlægges bilag 3 ikke.
Der er p.t. overvejelser om ændring i bestå krav contra gennemført. Såfremt det bliver aktuelt, vil det
blive sat på næste års Udviklingsredegørelse.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
x
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
x
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
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I sidste Udviklingsredegørelse, ansøgte Fagligt Udvalg om at få de 5 mistede undervisningsdage sat ind i
bekendtgørelsen. Det var ikke muligt, men det blev aftalt, at der skulle ansøges igen i denne
redegørelse. Der ud over, var der udelukkende småjusteringer i bekendtgørelsen, samt udvikling af
valgfrit specialefag. Justeringerne i bekendtgørelsen fungerer og der er ikke erfaring med det nye
valgfrie specialefag endnu, da det først kommer i anvendelse i dette efterår. Men det forventes at være
udviklet efter hensigten.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Der er et struktureret samarbejde mellem Det Faglige Udvalg, sektorens virksomheder og den
ansvarlige skole omkring kvalitet, såvel i skoledel som i virksomhedspraktikken. Parterne har en fastlagt
møderække udelukkende omhandlende finansuddannelsen, og den ansvarlige skole – og udviklerne – er
årligt indbudt til møde i Fagligt Udvalg, for drøftelse af kvalitet og udvikling. Møderække i særskilt
bilag.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:

Nej

Kompetencekravene i den finansielle sektor har i en lang årrække været stigende og har i udstrakt grad
flyttet sig fra elever til fordel for finansøkonomer og finansbachelorer. Det skyldes bl.a. en stigende
kompleksitet i produkter, og regulering, som stiller større og mere teoretiske krav til rådgiverne.
Der er ingen elever, som ikke får praktikplads.
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
139
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

120

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

120

Evt. forklaring på den forventede udvikling: Det er ualmindeligt svært at forudse udviklingen, da den
også er afhængig af udefra kommende krav og lovgivning. Der er ligeledes bekymring for, om der rent
faktisk er EUX elever nok på vej igennem systemet, så vi reelt kan få elever, der har vores grundforløb
og ikke eksempelvis et grundforløb fra kontor.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Parterne informerer og opfordrer gennem egne medier sektorens virksomheder til at tage finanselever.
Spørgsmålet drøftes ligeledes på diverse udvalgsmøder.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

6

Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Finmekaniker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

13

29

.

1

98
39
17
20
0

103
35
15
15
0

106
46
23
25
0
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Fuldførelsesprocent **

62

74

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,87
0,10

Selvstændighedsfrekvens agg. for 2010-14
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,01
Ingen Ingen Ingen
data
data
data
Ingen Ingen Ingen
data
data
data

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,63
0,15

0,84
0,05

0,73
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg har ingen bemærkninger til nøgletallene for uddannelsen.
Der har siden udviklingsredegørelsen i 2016 pågået drøftelser mellem MI og landskolens
uddannelsesledelse og LUU for uddannelsen. Nedenfor er redegjort for hovedpunkterne i disse
drøftelser:
Skolen/LUU har problematiseret, at de forskellige specialer i uddannelsen får sværere og sværere ved
at have grundfundament i samme faglighed (finmekanikerassistent trin 1). Især låsesmede-specialet
passer kompetencemæssigt dårligt til den teknologiske udvikling inden for Finmekaniker og
våbenmekaniker.
Skolen/LUU har foreslået, at låsesmed-specialet udspaltes i en selvstændig uddannelse, ændrer navn
til Låse- og sikringstekniker, og får styrket faglig fokus på især el og styringsteknik, kredsløbsteknik
inden for både svagstrøm og stærkstrøm, kundebetjening samt termisk sammenføjning.
Skolen/LUU har samtidig fremført, at hvis låsesmeden bliver udspaltet i en selvstændig uddannelse,
ville finmekanikeruddannelsen kunne revideres, så den kunne få et større fokus på konstruktion,
CNC fremstilling, automation og teknisk kommunikation. Skolen/LUU foreslog, at våbenmekanikerspecialet fortsat kunne være et speciale ovenpå finmekanikerassistent-trinnet, dog med større fokus
på træ og skæftearbejde, brunering og overflade behandling.
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MI har været i dialog med skolen om forslagene og vurderer, at der i dag er tilpas fleksibilitet til, at de
forskellige specialers særkende kan udfoldes, selvom de er samlet i samme uddannelse. Specialedelene
udgør i dag 80 % af uddannelsernes indhold med en del valgfri specialefagsuger og et stort
brancherettet valgfri specialefags ”katalog”.
Desuden er det MI’s opfattelse, at en opsplitning af en i forvejen lille erhvervsuddannelse med tre
små specialer, vil give flere driftsmæssige udfordringer i fremtiden til ulempe for både elever og
virksomheder.
LUU og skolens ledelse tog denne analyse og redegørelse til efterretning og det blev aftalt, at MI
vurderer om fælles fagene:
• 8631 Materialeforståelse, spåntagende og spånløs bearbejdning og
• 8792 Produktudvikling og dokumentation
kan omskrives med henblik på, at disse fag bør kunne tilrettelægges mere differentieret i forhold til
specialerne.
Landsskolen for uddannelsen har desuden med investeringer i nyt udstyr og ansættelse af nye
faglærere sikret fundamentet for et samlet kvalitetsløft på uddannelsen.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Nej
X
X
X

Ja

Nej

X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
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Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Med henvisning til pkt. 1 kan det oplyses, at MI ændringsbehov til Finmekanikeruddannelsen alene er
en ajourføring af §3. stk. 6 om kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i
hovedforløbet, hvor Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring (§ 26-kursus), jf.
Arbejdstilsynets regler ønskes indført.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
X
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
En ajourføring af §3. stk. 6 om kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i
hovedforløbet, hvor Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring (§ 26-kursus), jf.
Arbejdstilsynets regler. Ønskes indført
Ad. b) Speciale
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
X
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er i relation til udviklingsredegørelsen fra 2016 ikke foretaget nogen ændringer på uddannelsen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og taksonomi.
Finmekaniker uddannelsens praktikmål blev i den forbindelse efterset og udvalget vurderede, at der
ikke var behov for justeringer. I løbet af 2017 vil MI for udvalgte uddannelser foretage en opfølgning
på, om den nye taksonomi og de indholdsmæssige ændringer af praktikmål har haft den ønskede effekt
til kvalitetsstyring af praktikuddannelsen.

5

Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Metalindustriens
Uddannelsesudvalg håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

X
LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Metalindustriens
Uddannelsesudvalg via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan
arbejde med kvaliteten i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Metalindustriens
Uddannelsesudvalg har foreslået LUU at drøfte,
•
•

Hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de
samme måder, som hos branchens virksomheder, samt
Hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.

Metalindustriens Uddannelsesudvalg vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Der findes 175 praktikvirksomheder som - inden for et eller flere af de to trin og tre specialer - er
godkendt til at praktikuddanne lærlinge på Finmekaniker uddannelsen. Der er en bemærkelsesværdig
koncentration af finmekaniker læresteder øst for Storebælt.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
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II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
47
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

50

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

55

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at der er for få elever, som søger uddannelsen, for at antallet af udlærte vil kunne dække
nuværende og/eller fremtidig behov for arbejdskraft. MI har på baggrund af denne vurdering
allerede igangsat eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg er opmærksom på, at det er nødvendigt med øget tilgang af
elever til Finmekaniker uddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg,
organisationer og eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og
specifikt inden for industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers Space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-On på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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MI understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger
betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem
konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne
målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens
områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige
stolthed i fagene blandt eleverne.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til
mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Udviklingsredegørelse for 2017

Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse 2017 for Fitnessinstruktør.
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

39

43

.

1

72
73

41
37

30
43

Fuldførelsesprocent **

86

86

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,67
0,26
0,046
0,11

0,57
0,17
0,0317
0,03

0,73
0,23
0,0106
-

0,57
0,14
0,0476
0,10

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Antallet af igangværende aftaler har været faldende de seneste par år. Dette kan dels skyldes, at
interessen for uddannelsen var større i perioden med AUB-tilskuddet, dels at en ustabil branche på et
tidspunkt nåede mæthedspunktet.
Hvad angår beskæftigelsesfrekvensen er beskæftigelsen lavere end sidste år, og udvalget konstaterer, at
uddannelsen pt. ikke har ført til så mange fuldtidsstillinger i branchen. Omvendt er frekvensen for
videreuddannelse fortsat høj, og det samme gælder for selvstændighedsfrekvensen. Dette kan ses som
et billede af branchens kultur, hvor trænere ansættes på timebasis, og hvor instruktører arbejder som
selvstændige og ’lejer’ sig ind i fitnesscentre.
Tal fordelt på etnicitet har ikke været tilgængelige.
Hvad angår kønsfordelingen konstaterer udvalget, at mænd har højere beskæftigelse i fitnessbranchen
end kvinder.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
2

(Sæt kryds)

Ja

Nej
x
x
x

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
x
x
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udvalget er fortsat i dialog med branchen om, hvorvidt uddannelsen har det rette navn. Udvalget har
ikke på nuværende tidspunkt truffet en beslutning om navneændring, men vil blot orientere ministeriet
om igangværende drøftelser.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.

3

(Sæt kryds) Ja
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse

Nej

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der blev ikke varslet ændringer.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
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Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget følger udviklingen i praktikuddannelsen tæt hvad angår de forskellige fitnesskæder.
Hovedparten af uddannelsesaftaler inden for fitnessinstruktør er indgået mellem elever og
virksomheder, der er uddannelsesuvante, med deraf følgende ekstra behov for vejledning og
opfølgning. Udvalget er desuden opmærksom på det relativt høje antal af ophævede uddannelsesaftaler,
hvor en del sker i prøvetiden. Sammen med skolerne bidrager udvalget til afklaring og justering af
forventninger hos elever og vejledning af virksomheder i en branche, der har få eller ingen erfaringer
med oplæring af elever.
Udvalget udarbejder i 2016/2017 informationsmateriale med 10 gode råd (eller lignende) målrettet
virksomheder og elever. I materialet lægges der fokus på de forhold, der skaber det gode praktikforløb,
samt der beskrives de almindelige regler, der skal følges og forudsætninger, der skal være til stede.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:
Udvalget ser et ikke udnyttet potentiale for praktikpladser særligt blandt de større fitnesskæder.
Udvalget er i løbende dialog med brancheorganisationen, fitnesskæder og uddannelsesudbydere, for at
potentialet kan udnyttes fuldt ud.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
43
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

50

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

50

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Udvalget forventer at udviklingen i antallet af praktikpladser fortsætter uændret/svagt stigende.
Uddannelsen er stadig ny, og med EUD-reformen er uddannelsens fokus på administrative og
merkantile kompetencer styrket. Udvalget forventer, at den styrkede profil, hvor de træningsfaglige
kompetencer styrkes med salgskompetencer på sigt giver større interesse for uddannelsen, fordi den
bedre passer til det virksomheder efterspørger.
Udvalget har i 2015 og 2016 set et uhensigtsmæssigt stort optag på uddannelsens GF 2, uden at elever
har kunnet starte i hovedforløbet. Mange har dog skiftet uddannelsesretning af egen vilje. Ikke desto
mindre har udvalget konstateret, at optaget har været alt for høj set i forhold til branchens behov for
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faglært arbejdskraft.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Beskriv:
Udvalget vil i efteråret 2016 afholde workshop/møder med branchen med henblik på at belyse
muligheder i uddannelsen, mulige aftaleformer, høre virksomhedernes forventninger til elevvirksomhedssamarbejdet, ønsker til uddannelsens indhold mm.
Dette forventes dog først at få en effekt senere i 2017/2018.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Flymekaniker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

x

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

15

29

.

1

42
22
0
0
26

69
32
0
0
25

62
13
0
0
0

Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Fuldførelsesprocent **

83

.

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

0,9

0,87

0,99

Videreuddannelsesfrekvens

0,13

0,26

0,07

Selvstændighedsfrekvens agg. for 2010-2014
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,01
Ikke relevant
Ikke relevant

Ingen
data
Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Beskæftigelsesfrekvensen for uddannelsen er meget høj.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling

2

Nej
X
X
X

Ja

Nej
X
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Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
1. Etablering af Trin 1 (A-flymekaniker) på uddannelsen
MI ønsker at etablere en modulopbygget flymekanikeruddannelse ved at introducere et Trin 1 (Aflymekaniker) på uddannelsen. MI har i samarbejde med TEC udarbejdet et udkast til et Trin 1 på
uddannelsen. Indholdet i uddannelsen ændres ikke, men der etableres en afstigningsmulighed på
uddannelsen. Oprettelse af et Trin 1 på uddannelsen forventes at øge tilgangen til uddannelsen ved at
skabe større fleksibilitet i uddannelsen for både elever og virksomheder. Det er hensigten, at Trin 1
skal være en delmængde af den samlede flymekanikeruddannelse.
MI overvejer at justere flymekanikeruddannelsens overgangskrav foruden en optimering af
uddannelsens indhold ved fx brug af e-learning, for at sikre, at eleverne opnår de teoretiske, praktiske
og erfaringsmæssige kompetencer inden for EASA’s ramme.
2. Navneændring på uddannelsen
MI ansøger om navneændring på uddannelsen til flymekaniker til følgende:
Trin 1: A-flymekaniker
Trin 2: B1-flytekniker, mekanik
Trin 3: B2-flytekniker, elektronik
Uddannelsen ændrer navn til erhvervsuddannelsen til flytekniker
Begrundelsen for navneændringen er ønsket om at benytte de internationale titler for uddannelsen.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
MI ønsker at etablere et Trin 1 (A-flymekaniker) på uddannelsen til flymekaniker
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Uddannelsen ændrer navn til flytekniker
Ad. b) Speciale
Navne på specialer ønskes ændret jf. afsnit 4
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
X
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.
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5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Uddannelsen er reguleret af EASA som kontinuerligt regulerer læringsmålene.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Der mangler elever på uddannelsen.

Nej

X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
13
5
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Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

20

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

25

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at uddannelsen har brug for at vækste for at kunne dække nuværende og fremtidig
behov for arbejdskraft. Etablering af Trin 1 forventes at skabe flere praktikpladser i virksomhederne
jf. resultat af spørgeskemaundersøgelse.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato: 13. oktober 2016

Industriens Fællesudvalg

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
13
11
-

2014
15
6
-

2015
12
10
-

Nøgletal:
Fuldførte *

2013
22

2014
12

2015

1

Fuldførelsesprocent **

93

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

-

-

-

-

0,91
0,09
0,0141
-

-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der har været en stigning i antallet af indgåede aftaler fra 2014 og 2015. Der er stort behov for
faglærte med el-tekniske kompetencer. Derfor er en beskæftigelsesfrekvens på over 90 forventelig.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Ja
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
X
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
2

Ja

Nej
X
X

Nej
X
X
X

Internationale forhold (EU afføder nye danske love)
Andet (ændring i relevante love og bekendtgørelser)

X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
1) Udvalget ønsker at ændre i uddannelsens kompetencemål og fagbeskrivelser, således at
uddannelsens indhold kan leve op til indholdet af de nye bekendtgørelser vedr. Lov om
sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (el-sikkerhedsloven),
LBK. 525 af 29.april 2015. De nye bekendtgørelser er trådt i kraft i august 2016. De pågældende
bekendtgørelser har stor betydning for forsyningsoperatørernes arbejdsområde og dermed også
for deres kompetencebehov.
2) Udvalget ønsker at foretage en justering af flere af fagenes titler, indhold og niveau på
hovedforløbet. Der er tale om en samlet justering, som berører de fleste fag på hovedforløbet.
Ændringen ønskes igangsat for at imødekomme branchens kompetencebehov.
3) Der ønskes en bedre overensstemmelse mellem uddannelsens praktikmål og den måde, som ”2
års relevant erhvervserfaring” er defineret. Der ønskes en ændring af begge dele, i det omfang, at
det kan lade sig gøre, så der er bedre match mellem praktikmålene og ”2 års relevant
erhvervserfaring”. Dette skulle gerne gøre det mere enkelt at afklare voksne til en af de tre EUV
spor.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse:
Ad. b) Speciale:
Ad. c) Trin :

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Som nævnt ovenfor er bekendtgørelsesarbejdet i forhold til el-sikkerhedsloven blevet forsinket. Det
har derfor ikke været muligt at foretage de beskrevne ændringer i forsyningsoperatøruddannelsen
vedr. el-sikkerhed.
Ændringen i uddannelsens svendeprøve er foretaget, så eleverne selvstændigt skal formulere og
gennemføre en projektopgave som en del af svendeprøven. Dette sker dels for at lægge vægt på
4

projektkompetencerne som en del af uddannelsen og dels for at give eleverne mulighed for at vise
deres kompetencer inden for den del af forsyningsoperatøruddannelsen, som de føler sig mest
kompetent inden for.
Udvalget vil, når der er skabt basis for det, evaluere den nye svendeprøve.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
I forbindelse med implementering af reformen i 2015 blev mange af IF’s uddannelser revideret i
forhold til praktikmålenes udformning og taksonomi. Forsyningsoperatøruddannelsens praktikmål
blev i den forbindelse efterset og justeret, så indhold og niveau i målene er mere tydelige.
Udvalget er i løbende dialog med Skive Tekniske Skole og Det Lokale Uddannelsesudvalg om
praktikmålene. Der er kun en udbyder af forsyningsoperatøruddannelsen. Det giver gode muligheder
for nært samarbejde mellem fagligt udvalg, det lokale uddannelsesudvalg og skolen.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:

Nej
X

Udvalget vurderer, at der er en udfordring med mangel på praktikpladser på området. Det er
udvalgets vurdering, at der er brug for vækst på uddannelsen for at dække branchens behov, og det
betyder, at der også er brug for flere praktikpladser eller bedre udnyttelse af eksisterende
praktikgodkendelser.
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
10
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

12

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

14

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Antallet af indgåede aftaler har svinget de senere år. Skolen har en forventning om flere GF2 elever i
2017 og med initiativerne for at få virksomhederne til at tage lærlinge, er der en forventning om en
stigning i antallet af indgåede aftaler i 2017 og 2018.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
IF vurderer, at der er en udfordring med mangel på praktikpladser på området. IF har på baggrund af
denne vurdering allerede igangsat eller planlagt en række initiativer.
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemgået virksomheder med godkendte praktiksteder, så
virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har fået fjernet godkendelsen.
Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status til passiv, hvilket betyder et
bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for praktikpladssøgende elever og
skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en række virksomheder til at overveje
at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med disse virksomheder og har, såfremt
virksomhederne har ønsket det, genaktiveret deres godkendelser. Det er besluttet, at dette vil være en
årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i
gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser
primo 2017. Udvalget vil anvende fakta-arkene målrettet i forbindelse med møder med
virksomheder, DM i Skills, samt stille fakta-arkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores
hjemmeside.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats med at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
DI har været initiativtager til et møde med branchens virksomheder i maj 2016. Mødet blev holdt på
Skive Tekniske Skole og handlede netop om, hvorfor der var behov for at tage flere lærlinge. Da
mere end 15 virksomheder, der enten har lærlinge eller har potentiale til at tage lærlinge, havde
prioriteret at deltage i mødet, har udvalget og skolens konsulent et godt og reelt grundlag for at finde
de ekstra praktikpladser, der er brug for.
Udvalget vil i det kommende år følge dette møde op med yderligere kommunikation og aktiviteter
overfor branchens virksomheder, for at gøre opmærksom på behovet for at etablere flere
praktikpladser.
Udover dette initiativ har udvalget netop anbefalet en AUB-ansøgning fra Det Lokale
Uddannelsesudvalg for forsyningsoperatøruddannelsen på Skive Tekniske Skole. Ansøgningen har
som mål at sikre 14 ekstra uddannelsesaftaler i perioden fra 1.11.2016 til 31.10.2017. Desværre er
denne ansøgning ikke imødekommet af AUB.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Industriens Fællesudvalg er opmærksom på, at det er nødvendigt med øget tilgang af elever til
forsyningsoperatøruddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg, organisationer
og eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og specifikt inden
for industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor en ung youtuber, Rasmus Brohave skal synliggøre de
tekniske erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på
blandt andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de
kommuner, som ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle
elever, og UU-vejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Handon games”, som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige
funktioner i vores samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
IF understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills 2017.
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Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået
for. Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til
mail- adressen stukeko@stukuvm.dk
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Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Billedmediernes Faglige Udvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Fotograf
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
x
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
113
49
0
0
28

2014
125
52
0
0
14

2015
110
49
0
0
22
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013

2014

2015

22
65

20
69

.
.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014**

2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,60
0,13

0,60
0,04

Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,25
Ingen Ingen
Ingen
data
data
data
Ingen 0,58/0,51 Ingen
data
data

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,54
0,02

0,43
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Beskæftigelsesfrekvensen for fotografuddannelsen er relativt lav og faldende, og hertil noget under
det fastsatte måltal. Dette på trods af at de øvrige parametre som igangværende uddannelsesaftaler,
indgåede uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb er relativt
stabile. Fotografområdet er typisk præget af selvstændighedskultur, hvilket understreges af den
relativt høje selvstændighedsfrekvens på 0,2. Tallene generes, som bekendt på forskellige tidspunkter
og på forskelligt grundlag, hvorfor de ikke umiddelbart kan summeres. Ikke desto mindre kan det
konkluderes, at arbejdsmarkedet ikke helt kan opsluge det antal elever, der uddannes. Det faglige
udvalg har ved flere lejligheder indstillet til REU, at der sættes kvote for hvor mange elever der kan
optages på uddannelsen grundforløb 2.
Argumentation for ønske om kvote er mere udførligt beskrevet således:
Udvalget vurderer, at det antal elever er udlært i perioden 2011 til 2015 dækker branchens
rekrutteringsbehov og forventer, at behovet for færdiguddannede vil holde dette niveau inden for en
længere fremtidig periode. Det er således udvalgets vurdering, at markedet ikke kan aftage flere
færdiguddannede, og at tidligere tiders kvote har medvirket til, at beskæftigelses- og
selvstændighedsfrekvensen har holdt sig på et niveau, hvor branchen har været i stand til at absorbere
størstedelen af de uddannede fotografer. Hvis antallet af grundforløbselever ikke begrænses via kvote,
forudser udvalget, at antallet af grundforløbselever uden praktikplads vil stige væsentligt, da det ikke
forventes, at der er yderligere potentiale i branchen for etablering af en større mængde
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praktikpladser. Udvalget vurderer, at effekten af at der ikke er adgangsbegrænsning medfører
tilstrømning til uddannelsen i et omfang, som ikke kan absorberes af arbejdsmarkedet.
Udvalget følger udviklingen nøje.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
x
x
x
Nej
x
x
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Uddannelsen blev i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformens implementering i 2015 revideret
med bl.a. beskrivelse af nye fag, og muligheder for at gennemføre fag på højere niveau end
obligatorisk. Udvalget vurderer, at det er for tidligt konkludere på effekten af de omtalte ændringer,
hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke er aktuelle planer om at ændre i uddannelsen.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
3
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a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
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x
x
x

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der blev i forbindelse med sidste års udviklingsredegørelse ikke foretaget ændringer i uddannelsen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev uddannelsens revideret i forhold til praktikmålenes udformning og taksonomi.
Praktikmålene blev således efterset og justeret en anelse og udvalget vurderer, at der ikke er behov
for justeringer.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Ikke relevant

Nej
x

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Udvalget vurderer at det antal elever der uddannes er passende i forhold til den arbejdskraft
branchen kan optage og dermed at antallet af praktikpladser er tilstrækkeligt.

5
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Udvalget er samtidig opmærksom på, at der som følge af frit optag på uddannelsen optages flere
elever end praktikpladskapaciteten giver mulighed for hvilket resulterer i at der er et betydeligt
praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
49
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

50

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

50

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Udvalget vurderer ikke at der er behov for at øge antallet af praktikpladser, men udvalget arbejder
løbende for at vedligeholde det nuværende antal praktikpladser såvel kvantitativt som kvalitativt
Som et led i indsatsen for fortsat at sikre det nødvendige antal praktikpladser er Industriens
Uddannelser i gang med at udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker
i form af fakta-ark om hver enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og
lettilgængelig måde får information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur.
Industriens Uddannelser er i gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være
udarbejdet for alle uddannelser primo 2017. IU er i gang med at afklare, hvorledes fakta-arkene skal
distribueres, det er her vigtigt at sikre, at distributionen understøtter de praktikpladsopsøgende
aktiviteter, som foregår i regi af skoler, lokale uddannelse og andre netværk.
Herudover vil udvalget i den løbende dialog med de lokale uddannelsesudvalg opfordre disse til at
ansøge midler til praktikpladsopsøgende arbejde gennem Arbejdsmarked Uddannelses Bidrag.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til FRISØR
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
x
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
1342
614
95
169
32

2014
1189
569
73
153
46

2015
1133
605
71
151
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
461
75

2014
407
77

2015
353

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,62
0,09
0,1171
0,21
0

0,63
0,12
0,0949
0,15
0,1

0,66
0,1
0,0238
0,22
0,01

0,65
0,08
0,098
0
0,1

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Ministeriets fremsendte tal for fuldførte stemmer ikke overens med det antal elever der har været oppe til svendeprøve i den
pågældende periode. Vi har indsat vore tal i tabellen.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
2

Ja

Nej
x
x
x

Ja

Nej
x

Sagsnr.: 16/01989

Udviklingsredegørelserne for 2017

Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

x

x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Den ønskede ændring omhandler udelukkende en mindre rettelse i bekendtgørelsen 3.1. De særlige
kompetencemål eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens Hovedforløb er, at eleverne kan:
Følgende punkt er faldet ud af bekendtgørelsen, samt der skal rettes lidt i teksten i forhold til den tidligere beskrivelse:
1)

udføre farvning af bryn og vipper, samt korrektion af bryn, med voks og pincet.

Endvidere skal der ses på kriterier for godskrivning i det Merkantile grundforløb, hvor udvalget ønsker
6 måneder fjernet og i den forbindelse se på, om der er fag på det Merkantile grundforløb, der kan give
afkortning.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
x
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Udvalgets ønske om fri adgang til grundforløbet og sammen med dette skolepraktikken afskaffet med
virkning fra 1. juli 2016, blev ikke fulgt af REU og ministeriet, men det er fortsat udvalgets ønske at
dette sker.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
4
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uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Der henvises til punkt 2.
Der afholdes hvert år 2 årlige møder med skolerne, hvor erfaringer mellem skolerne, LUU og
praktikvirksomhederne drøftes med henblik på, om der kan gøres en ekstra indsats eller der er nye tiltag
der skal iværksættes. På møderne følges nøje antal indgåede uddannelsesaftaler og elever der færdiggør
deres uddannelse med en svendeprøve.
Der er ikke foretaget nogen kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og/eller skolepraktik, da
udvalget ikke har fundet behov for dette.
Der afholdes efter behov møde med de lokale uddannelsesudvalg. Der er ikke siden sidste års
udviklingsredegørelse afholdt møder med udvalgene, men deres arbejde følges nøje gennem de
fremsendte referater fra møder i LUU på vore 10 skoler. På fællesudvalgets hjemmeside er der en
lukket side, hvor der kan kommunikeres med udvalgenes medlemmer, ligesom der er en lukket
Facebook side hvor tilsvarende sker. Er der behov for kommunikation, tages der kontakt til de enkelte
udvalg.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
x
Kvaliteten følges gennem LUU og de elever der senere går op til svendeprøve.

Nej

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Udvalget har gennem årene tilstræbt en tilgang til faget på årligt ca. 500 elever. En oversigt over de
seneste 15 år viser følgende:

År
2000
2001
2002
2003
2004

Indgået aftaler gennem årene
1. gangs aftaler
Nye aftaler Nye aftaler
Alle indgåede
1. Halvår
Hele året
aftaler
242
629
260
477
264
481
266
464
212
563
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

242
313
377
390
314
207
219
149
170
164
166
200

734
842
909
866
499
533
529
529
415
405
453
(12/10) 419

884
1030
1156
1113
763
897
800
751
644
569
644
(12/10) 560

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
453
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

550 - 600

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

550 - 600

Der er mangel på frisørsvende, hvilket tydeligt fremgår af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbunds
ledighedsstatistik. Den store søgning til faget vi kendte tidligere, har ikke været tilstede de senest år,
hvorfor faget har besluttet, at det er nødvendigt at iværksætte en målrettet kampagne for at få flere – og
de rigtige elever, ind i faget.
Faget har igangsat en kampagne med sloganet ”Her uddanner vi elever”. Der arbejdes i den forbindelse
med et eventuelt "hashtag koncept", der vil blive integreret med Facebook og Instagram. Et projekt
som faget forventer vil medvirke til, at der ansættes flere elever i faget igen.
Konceptet forventes iværksat i efteråret 2016/foråret 2017.
Faget deltager i det årlige DM i Skills, hvor vi har et budget på ca. 220.000 kr. Deltagelsen er helt klat
målrettet til at skabe interesse for faget og gennem dette, at få en større målrettet tilgang til faget.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Se forrige punkt.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Frontline PC
Supporter
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
X

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2014
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2015
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Nøgletal:

2013

2014

2015
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Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Sidste år blev der etableret mulighed for skolepraktik med en kvote på 10 elever på uddannelsen. MI
vil i det kommende år følge, hvilken betydning denne nye mulighed får for tilgangen til uddannelsen
og beskæftigelsen.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
x
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:
Ja
(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
2

Nej
X
X
X
Nej
X
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Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
X
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ikke foretaget nogle ændringer af uddannelsen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
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Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

X
LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Med etablering af skolepraktikken med en kvote øges muligheder for, at få elever i korte eller lange
praktikophold i virksomhederne inden for salg og service af PC-produkter. Og selvom der ikke er ret
mange elever i skolepraktik på uddannelsen, er der brug for vækst på uddannelsen for at dække
branchens behov, og det betyder, at der også er brug for flere praktikpladser eller bedre udnyttelse af
de eksisterende praktikgodkendelser.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
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Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:

0

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

5

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

5

(Indsæt tal)

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at uddannelsen har brug for at vækste for at kunne dække nuværende og/eller fremtidig
behov for arbejdskraft. MI har på baggrund af denne vurdering allerede igangsat eller planlagt at
igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med
godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har
fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status
til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i
gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser
primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder,
DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Frontline radio-TV
supporter
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen: X
(Sæt kryds)
X

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

1

2013
Ikke
oplyst
Ikke
oplyst
Ikke
oplyst
Ikke
oplyst

2014
Ikke
oplyst
Ikke
oplyst
Ikke
oplyst
Ikke
oplyst

2015
Ikke
oplyst
Ikke
oplyst
Ikke
oplyst
Ikke
oplyst
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Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i
det aktuelle år

Ikke
Ikke
Ikke
oplyst oplyst oplyst

Nøgletal:
Fuldførte *

2013
Ikke
oplyst
Ikke
oplyst

Fuldførelsesprocent **

2014
Ikke
oplyst
Ikke
oplyst

2015
Ikke
oplyst
Ikke
oplyst

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

Ingen
tal
Ingen
tal
Ingen
tal
Ingen
tal
Ingen
tal

Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

Ingen
tal
Ingen
tal
Ingen
tal
Ingen
tal
Ingen
tal

Ingen
tal
Ingen
tal
Ingen
tal
Ingen
tal
Ingen
tal

Ingen
tal
Ingen
tal
Ingen
tal
Ingen
tal
Ingen
tal

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Sidste år blev der etableret mulighed for skolepraktik med en kvote på 10 elever på uddannelsen. MI
vil i det kommende år følge, hvilken betydning denne nye mulighed får for tilgangen til uddannelsen
og beskæftigelsen.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:

2
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a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
X
X
X
Nej
X
X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. c) Trin1

Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Udover nye uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger er der ikke foretaget ændringer i
uddannelsen.
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6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Frontline radio/tv-supporter uddannelsens praktikmål blev i den forbindelse efterset og
udvalget vurderede, at der ikke var behov for justeringer. I løbet af 2017 vil MI for udvalgte
uddannelser foretage en opfølgning på, om den nye taksonomi og de indholdsmæssige ændringer af
praktikmål har haft den ønskede effekt til kvalitetsstyring af praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

X

Nej

LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
5
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og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Med etablering af skolepraktikken med en kvote øges muligheder for at få elever i korte eller lange
praktikophold i virksomhederne inden for salg og service af audio/video produkter.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
Ingen tal
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

5

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

5

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at uddannelsen har en tilpas volumen i forhold til at kunne dække nuværende og/eller
fremtidig behov for arbejdskraft. For at opretholde den nuværende volumen har MI allerede igangsat
eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med
godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har
fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i
gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser
primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder,
DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Industriens Uddannelser er opmærksom på, at det er nødvendigt med løbende tilgang af elever til
Frontline radio/tv- supporter uddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg,
organisationer og eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og
specifikt inden for industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
MI understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger
betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem
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konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne
målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens
områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige
stolthed i fagene blandt eleverne.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Jordbrugets Uddannelser
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Gartner
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
x
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Gartner
Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Nøgletal:
1

2013

2014

2015
30
25
11
14
12

2013

2014

2015
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Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **
*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn
Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Pr. 1. august 2015 er de to uddannelser til henholdsvis produktionsgartner og væksthusgartner slået
sammen til en ny fælles gartneruddannelse.
Udviklingen og produktionen af robuste produkter både til haver og til maver samtidig med
optimering af produktionen kræver dygtige gartnere. Der er en stigende tendens til at lave lokal
produktion af kvalitetsråvarer og begrebet urban-gardening slås an i den nye gartner-uddannelse, hvor
de ekstra teoriuger i uddannelsen giver bedre og bredere beskæftigelsesmuligheder.
Udvalget forventer, at den nye gartneruddannelse på sigt vil kunne give eleverne bedre
beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang

2

(Sæt kryds)

Ja

Nej
x

Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Udvikling af iværksætterkultur
Andet

x

x

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

x
x

x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udvalget er bekymret over, at gartneruddannelse fra 2018 er en af de uddannelser, hvor der kræves en
uddannelsesaftale for starte på grundforløb 2. Udvalget vurderer, at én af årsagerne til at
gartneruddannelsen skal kræve en uddannelsesaftaler fra GF2, skyldes beskæftigelsesfrekvenserne for
trin 1, assistentuddannelsen som har været lav. Udvalget overvejer derfor at nedlægge trin 1 i den nye
gartneruddannelse.

Syge/barselsfrekvens

Dagpengefrekvens

2014

Væksthusgartnerassistent

0,47

0,04

0,45

0

49

2013

Væksthusgartnerassistent

0,4

0,07

0,36

0,02

36

2012

Væksthusgartnerassistent

0,46

0,07

0,34

0

20

Antal

Specialenavn

Kontanthjælp
s-frekvens

Beskæftigelse
s-frekvens

Væksthusgartne
1590 r
Væksthusgartne
1590 r
Væksthusgartne
1590 r

Afslutningsår

Uddannelsesnavn

Uddannelseskode

Herunder ses til eksempel de lave beskæftigelsesfrekvenser for trin 1 væksthusgartnerassistent i den
tidligere uddannelse til væksthusgartner:

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
3
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(Sæt kryds) Ja

a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse

Sagsnr.: 16/01989

Nej

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Udvalget ønsker at revidere praksis for afholdelse af den afsluttende prøve på specialerne. Revision af
beskrivelse af den afsluttende prøve vil betyde ændringer i bekendtgørelsen. Evt. omlægning vil ikke
have økonomiske konsekvenser.
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
En evt. nedlæggelse af trin 1, vil ske ved ændring af bekendtgørelse og uddannelsesordning og ikke
have økonomiske konsekvenser.
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Udvalget har revideret afkortningen for studenter og standardmerit i bilag til bekendtgørelsen, på
baggrund af behov for større fleksibilitet i forhold til eksempelvis HHX-studenter uden biologi o.a.
Udvalget vil fortsat have fokus på skolernes erfaringer med standardmerit, afkortede EUV-forløb,
indhold i skoleundervisningen og på baggrund heraf evt. tage initiativ til ændringer i bekendtgørelsen
såfremt noget viser sig at være uhensigtsmæssigt.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget er løbende i kontakt med skolerne omkring kvalitetssikring af uddannelsen.
I de fleste tilfælde foretager udvalget en besigtigelse af virksomhederne, når de søger om
praktikpladsgodkendelse.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
x
Udvalget arbejder til stadighed med et tættere samarbejde mellem skolerne om skolepraktikken og
nedbringelse af antallet af elever i skolepraktik. Dette gøres bl.a. ved at udvalget følger tallene for antal
skolepraktikelever og på de af udvalgets møder, der er afholdes på skoler er der drøftelser med
skoleledere om skolepraktik.
Selvom de godkendte virksomheder inden for specialet væksthus er koncentreret på Fyn, oplever
uddannelsen en interesse fra eleverne på Sjælland og Jylland for dette speciale, hvor praktikpladserne
imidlertid er mere sparsomme. Det har desværre medført, at der ses en større andel elever i skolepraktik
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på Sjælland og Jylland, mens Fyn ikke har elever i skolepraktik på specialet væksthus. Udvalget vil følge
op på problematikken og drøfte løsninger med de enkelte skoler.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:

Nej

Der er pt. 263 godkendte virksomheder til uddannelsen, hvilket udvalget vurderer som tilstrækkeligt.
Da praktikpladserne på specialet indenfor ”væksthus” er centreret på Fyn, arbejder udvalget for et
tættere samarbejde de 3 skoler om de gode praktikmuligheder på Fyn. Mens praktikmulighederne inden
for planteskole og havecentre er bedre omkring de store byer på Sjælland og i Jylland.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
25
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

75

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

45

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Antal indgåede uddannelsesaftaler er lavt i 2015, idet der stadig indgås uddannelsesaftaler på de to
gamle gartneruddannelser, herunder er i alt 119 aftaler indgået i 2015.
I takt med at de to gamle gartneruddannelser er under afløb forventes der en stigning af antal indgåede
aftaler på den nye gartneruddannelse i 2017.
Udvalget forventer dog færre uddannelsesaftaler i 2018, såfremt uddannelsen bliver omfattet af kravet
om, at der skal være en uddannelsesaftale for grundforløb 2. Hvilket endvidere vil svække grundlaget
betydelig for at have tre gartnerskoler i landet.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikke-

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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godkendte virksomheder.
Beskriv:
Der er en stigende interesse inden for ”Urban-gardening” og fra forbrugerne for at købe lokalt
producerede (danske og økologiske) råvarer. Der er et stadigt spirerende og voksende fokus og
efterspørgsel på ikke konventionelt produceret mad, hvor råvarernes kvalitet er forbundet med levering
direkte fra marken, haven og stalden. Det omsættes i det stigende antal gårdbutikker med basis i egen
produktion af og historien om salg fra ”stalddøren”. Dette sammenholdt med et stadig større antal
niche-produktioner betyder, at en ny type gårdbutikker, som ”landmad.dk”, som er ny
forretningsmodel med stort vækstpotentiale baseret på lokalt produceret kvalitetsfødevarer herunder
grøntsager og frugt, ser dagens lys. En analyse af Landmads betydning for udvikling og vækst ved
leverandører viser, at der er et uudnyttet potentiale i koncepter som landmad (og gårdbutikker), og
alene denne forretning forventes at ekspanere med 100% indenfor det næste år (Kilde: IFAU Instituttet
for Fødevarestudier og Agroindustriel Udvikling, Marts 2016).
Dyrkningen af lokalt producerede kvalitetsgrøntsager og afsætningen af dem kræver kvalificerede
grønne kompetencer, som leveres af gartnere. Det betyder, at udvalget ser væsentlige potentialer for
specialet handel indenfor gartner-uddannelse, hvilket udvalget forventer vil kunne styrke antallet af
praktikpladser på Sjælland og i Jylland. Udvalget arbejder på at tilvejebringe flere praktikpladser til
området og vil bl.a. søge AUB midler til dette opsøgende arbejde.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen
28. september 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til gastronom
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover. For uddannelser
uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget forholde sig til,
om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
2.469
1.779
246
532
177

2014
2.504
1.870
250
610
188

2015
2.558
1.922
273
618
182

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
670
61

2014
633
59

2015

1

-1
-1
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Nøgletal:
Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

2013* 2014** 2015*** 2016****
0,75
0,73
-2
-2
0,11
-2
-2
-2
0
-2
-2
-2
0,09
0,02
-2
-2
0,09
0,07
-2
-2

Kommentarer til nøgletallene:
Note 1) Udvalget er ikke i besiddelse af de ønskede tal, og de fremgår ikke af Databanken.
Note 2) Udvalget er ikke i besiddelse af de ønskede tal, og de fremgår ikke af
beskæftigelsesfrekvensen for 2016.
Udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler de seneste tre år er steget stødt. At udviklingen
af indgåede uddannelsesaftalen er stigende skyldes den positive vækst, som har præget
restaurationsbranchen over de seneste år.
Restaurationsbranchen oplever i øjeblikket en begyndende tendens til mangel på elever til
gastronomuddannelsen. Udvalget har i forbindelse med dets arbejde med udbudsrunden kunne
konstatere via skolernes ansøgning om godkendelse til praktikcentre, at skolepraktikelever er
forholdsvis kort tid i skolepraktik, hvorefter eleverne får en uddannelsesaftale. Der er steder i landet,
hvor der er problemer med at få besat de ledige praktikpladser. Dette underbygges også af en
undersøgelse af aktiviteten i skolepraktik, som udvalget har foranstaltet i august 2016.
Nøgletallene for fuldførelse viser et fald fra 2013 til 2014. Denne tendens forventes vendt, som følge
af stigningen i antal indgået uddannelsesaftaler.
Beskæftigelsesfrekvensen, herunder forskel ift. etnicitet og køn, giver ikke anledning til anden
bemærkning, end at tallene for etnicitet i 2013 afviger forholdsvis meget ift. tallene i
beskæftigelsesfrekvensen for 2015.
I forbindelse med nøgletallene for selvstændighedsfrekvensen er det efter udvalgets vurdering, at
ganske få nyuddannede kokke vælge at starte egen virksomhed. De søge ansættelse i stedet for.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet

2

Nej
X
X
X
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
X
X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
På foranledning af Skolenetværk for Mad til mennesker, ønsker udvalget at ensrette grundforløbets 2.
del til gastronom- og tjeneruddannelsen, således at de skolerne, der udbyder de to uddannelser, får
mulighed for at samlæse undervisningen, hvilket er oplagt, da målene i de uddannelsesspecifikke fag
er ens. Derudover vil gastronom- og tjenerelever få umiddelbar mulighed for at skifte fra gastronomtil tjeneruddannelsen undervejs og efter grundforløbets 2. del. Dette er ikke muligt i dag, da
overgangskravene ikke er ens.
Udvalget ønsker, at uddannelsen fremadrettet vil blive udbudt med eux, og vil derfor gå i dialog med
ministeriet herom.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Udvalget vurderer, at ændringen ikke vil have en økonomisk konsekvens og skal ske ved ændring af
bekendtgørelsen.
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der har ikke været foretaget ændringer.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
4
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Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalg finder, at den bedste kvalitet i praktikuddannelsen skabes gennem en forventningsafstemning
byggende på klare og tydelige krav til virksomhederne.
Udvalget besøger 90% af alle de virksomheder, der søger om at blive godkendt til at oplære elever.
Gennem udvalgets repræsentanters besøg hos ansøgerne sikre udvalget, at virksomhederne opfylder
forudsætningerne for at uddanne elever, således at eleverne kan nå praktikuddannelsens faglige mål.
Dette er en omfangsrig opgave, som udvalget har påtaget sig for at sikre de bedst mulige
udgangspunkt for elevernes praktikuddannelse.
Derudover følger udvalget med i de Lokale Uddannelsesudvalgs arbejde og drøfter praktikuddannelsen med elever, som er ved at afslutte deres uddannelse.
Udvalget har iværksat en informationskampagne over for praktikvirksomhederne for at klæde dem
bedre på ift. at uddanne elever. På denne måde sikres det, at erfaringerne på tværs af praktikvirksomheder i hele landet kommer ud til andre virksomheder, og dermed højner den samlede kvalitet i
praktikuddannelsen.
Udvalget følger nøje med i elevernes karaktere i skoleundervisningen og til svendeprøven, sådan at
det har mulighed for at reagere, såfremt det viser sig, at eleverne ikke lærer tilstrækkeligt.
Derudover har Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og
Kødbranchen besluttet at revidere AMU-kurset for ”praktikvejledere i hotel- og restaurationsbranchen”. Kurset blev udviklet i 2008 og har gennemsnitlig haft en aktivitet på 23 kursister pr. år.
Det er udvalgets opfattelse, at uddannelsen bidrager til at give oplærer i virksomhederne værktøjer til
at skabe et konstruktivt forhold mellem virksomhed og elev i elevens praktikuddannelse.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
X
Udvalget følger løbende udviklingen i skolepraktik med de skoler, som er godkendt som
praktikcenter.
Det forløbende arbejde med forvaltningen og kvalitetsudvikling af skolepraktik har udvalget
delegeret til de lokale uddannelsesudvalg. Med henblik på en løbende opfølgning på udvalgenes
arbejde følger udvalget nøje med i de Lokale Uddannelsesudvalgs arbejde.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Som nævnt under punkt 2 er der vækst og positiv udvikling inden for hotel- og restaurantområdet
med nye innovative tiltag i forhold til gastronomi og udespisende. Nye restauranter/spisesteder
etableres, og flere turister aflægger besøg for bl.a. at opleve det nordiske køkken.
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Inden for de senest år ses en stigende interesse fra hoteller og restauranter for at blive godkendt til at
forestå oplæring af elever i gastronomuddannelsen, hvilket indikerer et behov for tilgang af elever og
på sigt faglært arbejdskraft er stigende.
Efter udvalgets beslutning om sammenlægning af specialerne smørrebrødsjomfru og catér ses en
stigende interesse fra virksomheder, idet flere og flere søger om godkendelse som
praktikvirksomhed. Alt tyder på, at det dels drejer sig om nye og dels etablerede virksomheder.
Det fremgår af nøgletallene for gastronomuddannelsen, at antallet af indgået og igangværende
uddannelsesaftaler er stigende. Dette ses også ved, at antallet af praktikpladssøgende elever efter
grundforløbet er for nedadgående samt antallet af elever i skolepraktik pr. august 2016. Eleverne i
skolepraktik får hurtigt en uddannelsesaftale.
På baggrund af denne udvikling og nøgletallene er det udvalgets vurdering, at vi i de kommende år vil
se en stigende efterspørgsel efter elever. En efterspørgsel, som det ikke er sikkert, at der er nok elever
til at dække. Der findes allerede nu ubesatte praktikpladser.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
1.922
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

1.946

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

1.970

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Udvalget har en forventning om, at den positive vækst, der ses inden for restaurationsbranchen, vil
resulterer i en stigning af indgåede aftaler. Stigningen risikere dog at blive begrænset pga. manglende
elever.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Udvalget holder løbende øje med udviklingen og gennemgår denne 4 gange årligt. På baggrund af
den nuværende situation, hvor der kan blive mangel på elever, og den øget efterspørgsel på at blive
godkendt som praktikvirksomhed, er det udvalgets vurdering, at der af hensyn til ikke at øge
misforholdet mellem antal elever og praktikpladser, ikke bør iværksættes handlinger for at tiltrække
flere praktikvirksomheder. Derimod overvejer udvalget, om der er behov for at tiltrække flere elever
til uddannelsen.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Glarmesterfagets faglige udvalg
6. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til glarmester
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

x

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
87
37
0
0
0

2014
89
25
0
0
0

2015
89
43
0
0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
26
81

2014
16
68

2015
20

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,77
0,05
0,027

0,69
0,09
0,0313

0,77
0,05
-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Det er tilfredsstillende at igangværende uddannelsesaftaler er stabil i periode 2013-2015, og det er
tilfredsstillende at antallet af indgået uddannelsesaftaler i år 2015 er steget, dog kan vi kan konstaterer,
at faget har problemer med at få besat ledige praktikpladser.
Det er glædeligt at seneste beskæftigelsesfrekvens er tilbage på niveauet fra år 2013. Vi undre os over,
at fuldførelsesprocenten for år 2013 er så høj. Ved udviklingsredegørelse for år 2016 var
fuldførelsesprocenten for år 2013 oplyst til at være 67.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:

a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet

2

Nej
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er implementeret en ny svendeprøve i forlængelse af ændring af uddannelsen i år 2013 på
tilfredsstillende vis. Der er fortsat behov for mindre justeringer.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
4
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Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Der er fokus på at fremme processen med at udvikle talentspor og fag på høj niveau i samspil med
praktikuddannelsen
Der arbejdes stadig med at øge læringsudbyttet af praktiklogbøgerne.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
x
Der var kun været skolepraktik siden 1. januar 2016 og indtil videre kun med en enkelt elev. Faglig
udvalg følger de erfaringer som der gøres med skolepraktikken.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Årlig forespørgsel til praktikstederne viser, at 10 – 15 % af praktikstederne svarer, at de har ubesatte
lærepladser. Det vurderes, at antallet af ubesatte lærepladser er endnu højere, da der er væsentlig andel
af virksomhederne som ikke svarer på henvendelsen.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
43
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

40

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

38

År 2015 var der en stigning på 38 % i forhold til gennemsnittet de to foregående år. Det forventes ikke,
at den stigning kan bibeholdes i fuld omfang.
Fra virksomhederne er der mange meldinger om, at det er vanskeligt at skaffe elever til ledige
lærepladser. Den situation er også medvirkende til, at der forventes et fald i antal indgåede
uddannelsesaftaler.
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III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Det faglig udvalg hjælper virksomhederne med praktiske forhold i forbindelse med søgning af elever
samt varetager udsendelse af cv fra personer som ønsker en læreplads inden for faget.
Faglig udvalg varetage løbende at synliggøre uddannelsen via internetside, deltagelse i brochure for
bygge- og anlægsområde
Fagets kompetencefond har støtte skolen med ekstraordinær tilskud til praktikpladsopsøgende arbejde.
Det faglige udvalg fik på april-ansøgning afslag på AUB-ansøgning om tilskud til praktikpladsaktivitet.
Det faglige udvalg planlægger også deltagelse i Skills 2017.
Herudover har organisationer i Glarmesterfagets faglige udvalg konkrete overvejelser om i samarbejde
at gennemføre aktiviteter om rekruttering for at øge antal elever til faget.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Udviklingsredegørelse for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Grafisk Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
86
39
106

2014
85
40
8

2015
90
42
0
0
15

Nøgletal:

2013

2014

2015
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Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

27
62

34
70

24
70

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalget har selv sat de
skønnede tal ind.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,79
0,09
0
0
0

0,83
0,09
0
0
0

0,86
0,03
0
0
0

0,88
0
0

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der henvises til pkt. 6b.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Ja
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft

2

Ja

Nej

Nej
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Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er blevet udstedt ny uddannelsesbekendtgørelse 1. august 2015 som følge af reformen, herunder
udformet et meritbilag. Meritbilaget vurderes at fungere godt som grundlag for realkompetencevurdering af voksne samt tildeling af merit. Uddannelsesordningen er tilsvarende blevet tilpasset
reformen, flere fag er revideret, og grundfaget engelsk indført på hovedforløbet. Med det forbehold
at det foreløbigt kun er gennemført et 1. hovedforløb efter den nye uddannelsesordning, og
erfaringerne derfor er begrænsede, vurderes fagene og deres fordeling på hovedforløbene at fungere
efter intensionen. I samarbejde med skolen planlægges en evaluering i foråret af de foreløbige
erfaringer. Der kan være behov for justeringer af fagbeskrivelserne og dermed ændring af
uddannelsesordningen i 2017.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
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Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget har revideret praktikmålene i forbindelse med ændringen af uddannelsesordningen, så
målene afspejler uddannelsens kernefagligheder og samtidigt opleves relevant for forskellige
virksomheder med forskellige typer af grafisk teknisk produktion. Der er udarbejdet en
uddannelsesplan med tilhørende vejledning, som stilles til rådighed for virksomheden. Der henvises i
øvrigt til pkt. 2.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

X
Det er nyt, at det uddannes elever i skolepraktik på uddannelsen, idet der første gang blev optaget
elever i praktikcentret i januar 2016 på to skoler. Uddannelsen udbydes nu på en landsskole, og der er
løbende og tæt kontakt med skolen med mulighed for at følge skolens organisering af uddannelsen i
praktikcentret i forhold til opgaver, opsøgende virksomhed mm.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Der er sket en markant stigning i indgåede uddannelsesaftaler i 2016. Opgjort pr. 1. oktober er
stigningen 69% sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Stigningen tilskrives udvalgets
igangværende AUB-projekt og et generelt større fokus på uddannelsen og branchens behov for
faglært arbejdskraft.
Det forventede behov for tilgang til uddannelsen er ca. 80 elever årligt for at kunne modsvare
arbejdsmarkedets fremtidige behov. Der er derfor fortsat behov for at skabe flere praktikpladser,
både ved bedre udnyttelse at uddannelsespladser i de godkendte virksomheder og ved etablering af
praktikpladser i nye virksomheder.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
42
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

70

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

80

5
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Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Udvalget samarbejder med landsskolen om at nå målsætningen om en tilgang på 80 elever årligt.
Målsætningen forsøges opnået gennem forskellige tiltag som AUB-projekter og andre
udviklingsprojekter, markedsføringstiltag, økonomisk støtte til opsøgende aktiviteter mv.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Skolens opsøgende medarbejder modtager hver måned fra sekretariatet en oversigt over godkendte
virksomheder i perioden, heraf virksomheder med elever. Virksomhedskonsulenten har dermed et
konkret værktøj i forhold til at følge op på ubesatte pladser. Der udarbejdes desuden en
kvartalsopgørelse som et statusværktøj til den opsøgende medarbejder.
Udvalget har fået udarbejdet nyt virksomhedsrettet materiale om uddannelsen og om indgåelse af
uddannelsesaftaler. Derudover stiller udvalget annonceskabeloner, postkort med budskaber til
uddannelsessøgende og deres forældre til rådighed som et materiale, skolens virksomhedskonsulent
kan tage med til virksomheden som hjælp til rekruttering af elever.
Udvalgets forventning om at øge tilgangen gennem AUB-projektet ”Flere grafisk teknikere på
landkortet” er blevet indfriet i 2016, jf. nøgletallene og de seneste opgørelser. Delresultaterne efter
første fase med besøg hos samtlige godkendte virksomheder vedlægges til orientering. Næste fase i
projektet med besøg hos ca. 200 ikke godkendte virksomheder forventes at have yderligere
potentiale. Projektet i regi af AUB-bevillingen udløber 31. oktober 2016, men forventes fulgt op af
andre understøttende aktiviteter efter nærmere aftale med skolen.
Udvalget er fortsat opmærksom på eventuelle negative konsekvenser for tilgangen som følge af
adgangsbegrænsningen, som trådte i kraft 1. august 2015, samt udfordringen med at der fremover
kun er en skole. Det giver nogle særlige udfordringer i forhold til at rekruttere elever fra hele landet
og stiller krav til elevernes mobilitet.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til greenkeeper
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
x
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
127
58
0
0
0

2014
109
43
0
0
0

2015
98
35
0
0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
33
88

2014
46
88

2015
-

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013
*
0,87
0,06
0
0,87
0,87

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

2014**

2015***

2016****

0,83
0,84
0,85

-

-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Overordnet set er udviklingen i uddannelsen stabil, både hvad angår volumen, tilgang til uddannelsen
og antallet af uddannelsesaftaler.
Antallet af udlærte er en anelse nedadgående. Her svarer de af ministeriet oplyste tal dog ikke med det
faglige udvalgs egne oplysninger, idet der i kalenderårene 2013 til 2015 er udlært henholdsvis 51, 57, og
37 elever.
Nøgletallene viser, at der er en lille nedgang i forbindelse med de igangværende uddannelsesaftaler,
indgåede uddannelsesaftaler og udlærte.
Fuldførelsesprocenten er fin.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
Nej
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
x
2
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Udvikling af iværksætterkultur
Andet

x
x

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

x

Nej
x
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udvalget ønsker at foretage følgende ændringer:
Nye undervisningsplaner til førstehjælp
Der er udstedt nye undervisningsplaner til førstehjælp, og Ministeriet har bedt udvalgene om at ændre
uddannelsesbekendtgørelsens § 3 stk. 6, til ny titel: ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, inkl.
Færdselsrelateret førstehjælp”
Nedlæggelse af trin 1 greenkeeper-groundsman assistent
Branchen efterspørger ikke greenkeeper-groundsman assistenter (trin1) men faglærte greenkeepere og
groundsman (trin 2).
Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri mener derfor ikke, at der er grundlag nok, til at
fortsætte med at udbyde trin 1 greenkeeper-groundsman assistent da der kun bliver uddannet meget få
til denne uddannelse og fordi branchen ikke har taget uddannelsen til sig.
De fleste greenkeeper-groundsman assistenter – trin 1 elever – fortsætter deres uddannelse på trin 2,
og tager den fulde uddannelse og dermed opfyldes branchens behov.
Den afsluttende assistentprøve
Såfremt Ministeriet afviser udvalgets ønske om at nedlægge trin 1, ønsker udvalget at bortskaffe den
afsluttende praktiske prøve, og i stedet indføre beståelseskrav på de uddannelsesspecifikke fag.
CASE opgaver
Udvalget er pt. i gang med at udarbejde nye CASE opgaver og nye bedømmelseskriterier til den
afsluttende svendeprøve. Dette kan medføre tekst ændringer i uddannelsesordningen.
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I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse

x

X

Ad. b) Speciale
Nedlæggelse af trin 1 greenkeeper-groundsman assistent
Branchen efterspørger ikke greenkeeper-groundsman assistenter men derimod faglærte greenkeepere og
grondsman, som har gennemført trin 2 i uddannelsen. Det faglige Uddannelsesudvalg for
Anlægsgartneri mener derfor ikke, at der er belæg for at fastholde uddannelsen længere, da uddannelsen
aldrig har fået fodfæste i branchen, og meget få elever uddannes til trin 1.
Statistik
2011
Greenkeeperassistent 0
Groundsmanassistent 2
I alt
2

2012
0
0
0

2013
0
0
0

2014
6
6
12

2015
0
4
4

De fleste greenkeeper-groundsman assistenter – trin 1 elever – fortsætter deres uddannelse på trin 2 og
tager den fulde uddannelse og dermed opfyldes branchens behov.
Ændringen kræver ændringer i både bekendtgørelse og uddannelsesordning.
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri har i det forløbne år foretaget nedenstående
ændringer i uddannelsesbekendtgørelsen og i den tilhørende uddannelsesordning.
-

Beskrivelserne af uddannelsernes overordnede kompetencer er ændret således at
kompetencerne fremgår enklere og ikke er en afskrift af fag og målpinde i
uddannelsesordningen
Uddannelsernes varighed er ændret
Bestemmelser omkring svendeprøve og afslutning af uddannelsen på faste terminer er etableret
Der er gennemført et serviceeftersyn af tid, indhold og målpinde i de udbudte fag, som udbydes
på hovedforløbets trin 1 og trin 2.
Der er foretaget en ajourføring af uddannelsens praktikmål.
Der er foretaget småjusteringer af tekst.

Udvalget forventer, at med ovenstående ændringer vil uddannelsen fungere efter intentionen.
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6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
De lokale uddannelsesudvalgsrepræsentanter har en væsentlig rolle i kvalitetssikringen.
De lokale uddannelsesudvalg bliver løbende informeret om deres opgave og ansvar på den årlige
konference samt løbende information og nyt via mails og møder.
Det altafgørende element i kvalitetssikringen af uddannelsens praktikoplæring er elevens praktiklogbog,
hvor de praktikmål indgår, der dels er angivet i uddannelsesordningen og dels er grundlag for
virksomhedernes praktikgodkendelse.
Praktiklogbogen drøftes på skolen og i det lokale uddannelsesudvalg. I fald praktiklogbogen viser
manglende udvikling eller praktikmål, der ikke dækkes tilstrækkeligt, inddrages den i dialog mellem
skole, praktikvirksomhed, elev og uddannelsesudvalg om elevens forsatte uddannelsesforløb.
Udvalget vil overveje at lave en forsøgsordning med en udvalgt skole om brugen af den elektroniske
praktiklogbog i Elevplan.
Praktiklogbogen kan ses og downloades på www.blivanlægsgartner.dk

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
x

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
I lighed med sidste år er det fortsat udfordringer med at modsvare behovet for praktikpladser.
Det faglige udvalg forventer derfor ikke en væsentlig stigning af praktikpladser i år 2016/2017.
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
35
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

35

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

35

Uddannelsen har i flere år ligget stabilt uden de helt store udsving.
De forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017 og 2018 er baseret ud fra et subjektivt skøn,
og kan naturligvis ændre sig.
Adgangskravet på 2 kan måske få en lille indvirkning på praktikpladsudviklingen.
Det ser derimod ud til, at skolerne har nemmere ved at fastholde eleverne end tidligere – måske som
konsekvens af adgangskravet på 2.
De forventede tal giver derfor ikke udtryk for hverken en stigning eller et fald i indgåelse af
uddannelsesaftaler fremadrettet.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri har besluttet, at der skal nedsættes et ad hoc udvalg,
som varetager interesser for greenkeeper og groundsman uddannelsen.
Ad hoc udvalgets arbejdsopgaver er følgende:
Markedsføring af greenkeeper uddannelsen (Dansk Golfunion)
Bidrage med viden om branchen og nye tendenser, som kan have indvirkning på Greenkeeper og
Groundsman uddannelsen samt afdække efteruddannelsesbehov i branchen
Bidrage med forslag til nye efteruddannelseskurser og nyt undervisningsmateriale
Undervisning
Deltage som skuemestre til svendeprøven
Afholde informationsmøder ude på golfbanerne – nye tendenser, herunder uddannelse
Kvalitetssikring – ex. opfordring til at golfklubberne benytter logbøgerne korrekt osv.
Medlemmer der indgår i ad hoc udvalget for greenkeeper og groundsman uddannelsen:
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Minimum 2 medlemmer fra Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri + Sekretariat
1 repræsentant fra hver hovedskole der udbyder greenkeeper og groundsman uddannelsen
1 repræsentant fra Dansk Golf Union
1 repræsentant fra Greenkeeperforeningen
Udvalgets konkrete samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg om praktikpladsskabelse udmønter
sig primært i dialog på de lokale uddannelsesmøder og ved afholdelse af konferencer, hvorpå
praktikpladssituationen følges op.
Greenkeeper og groundsman branchen er gode til at indgå ordinære uddannelsesaftaler.
Udvalgets bemærkninger:
Det skal bemærkes, at Anlægsgartneruddannelsen hører under samme faglige udvalg som
Greenkeeperuddannelsen. Det faglige Udvalg benytter ofte samme procedurer omkring
kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og tiltag på uddannelserne. Derfor kan der forekomme enslydende
tekster i begge udviklingsredegørelser.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Guld- og sølvsmed
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

27

32

.

1

64
30
0
0
0

57
23
0
0
7

52
19
0
0
8
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Fuldførelsesprocent **

76

81

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,75
0,13

Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,10
Ingen Ingen Ingen
data
data
data
Ingen Ingen Ingen
data
data
data

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,67
0,21

0,40
0,13

0,73
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) har ingen bemærkninger til nøgletallene for
erhvervsuddannelsen. Guld- og sølvsmede uddannelsen er kvotebelagt, da det er en populær
uddannelse, der forventeligt ville kunne optage et betydeligt højere antal elever end de 30
elever, som vi mener der vil være beskæftigelse til inden for faget efter endt uddannelse.
Udviklingstendensen i branchen går nemlig fortsat i retning af, at produktionen flyttes til
udlandet. Guld- og sølvsmedene skal derfor i højere grad arbejde med målrettet
unikaproduktion, prototyper og kvalitetssikring af internationalt producerede produkter.
Branchen i Danmark er præget af mindre håndværksbaserede virksomheder. Dette er bl.a. et
resultat af, at mange færdiguddannede guld- og sølvsmede (ædelsmede) nedsætter sig som
selvstændige. Tendensen med flere selvstændige betyder, at guld- og sølvsmeden ud over sit
håndværk, skal have et godt kendskab til forretningsforståelse, design samt markedsføring.
Faget arbejder også fortsat med at øge produktiviteten, hvorfor mere avanceret teknologi i form af
eks. CAD/CAM benyttes i større udstrækning i branchen. Additive Manufactoring (AM) eller 3Dmetal print er også ved at vinde indpas i branchen. Anvendelsen af disse teknologier er især rettet
mod kundeorienterede prototyper samt til modeller, støbeforme med videre. Indtil videre vurderes
det, at et nyudviklet AMU tilbud herom, vil kunne dække dette kvalifikationsområde.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg er ved at planlægge en analyse af uddannelsen og områdets
kvalifikationsbehov, med henblik på at få et ajourført billede af vægtningen af
uddannelseselementerne i uddannelsen.
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3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Med henvisning til pkt. 2 + 3 kan det oplyses, at Metalindustriens Uddannelsesudvalg ingen ændringsbehov har til
Guld- og sølvsmede Uddannelsen
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:

4

Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Der er i relation til udviklingsredegørelsen fra 2016 ikke foretaget nogen ændringer på uddannelsen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Guld- og sølvsmede uddannelsen praktikmål blev i den forbindelse efterset og udvalget
vurderede, at der ikke var behov for justeringer. I løbet af 2017 vil Metalindustriens
Uddannelsesudvalg for udvalgte uddannelser foretage en opfølgning på, om den nye taksonomi og
de indholdsmæssige ændringer af praktikmål har haft den ønskede effekt til kvalitetsstyring af
praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Metalindustriens
Uddannelsesudvalg håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
angår praktikpladser?

5

Ja

X

Nej
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(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:
Der findes 203 praktikvirksomheder som - inden for et eller flere af de to trin - er godkendt til at
praktikuddanne lærlinge på Guld- og sølvsmede uddannelsen. Det er ikke Metalindustriens
Uddannelsesudvalgs opfattelse, at dette tal vil ændre sig nævneværdigt – i hverken opadgående eller
nedadgående retning - i de kommende år.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
19
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

20

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

20

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg vurderer, at uddannelsen har en tilpas volumen i forhold til at
kunne dække nuværende og/eller fremtidig behov for arbejdskraft. For at opretholde den nuværende
volumen har Metalindustriens Uddannelsesudvalg allerede igangsat eller planlagt at igangsætte
følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder
med godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5
år, har fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret
status til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Metalindustriens Uddannelsesudvalg i gang
med at udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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om hver enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde
får information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Metalindustriens
Uddannelsesudvalg er i gang med at udarbejde faktaarkene og forventer, at disse vil være udarbejdet
for alle uddannelser primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder
med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via
vores hjemmeside.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og
LUU om nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter
deres godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages
i slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg er opmærksom på, at det er nødvendigt med løbende tilgang af
elever til Guld- og sølvsmede uddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg,
organisationer og eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og
specifikt inden for industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers Space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved
DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer
og selve afvikling af fem konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye
flyers om uddannelserne målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter
inden for industriens områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser
og skærpe den faglige stolthed i fagene blandt eleverne.
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Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Udviklingsredegørelse for 2017

Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer.
1. Redegørelsen
Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
X
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene
Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013

2014

2015

597
78

590
75

.
.

1328
765
46
118
90

1438
860
80
176
113

1474
876
98
174
174

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

1

2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,81
0,12
0,0076
0,12
0,01

0,79
0,10
0,0049
0,02
0,02

0,83
0,11
0,0009
0,10
0,04

0,82
0,09
0,0067
0,18
0,01

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
-

-

Nøgletal generelt
Nøgletallene viser en god og stabil udvikling i indgåede uddannelsesaftaler samt
beskæftigelsesfrekvens for de nyuddannede.
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Stigningen i forskellen på beskæftigelse fordelt på etnicitet kan forklares med, at der er sket en
stigning i andelen af elever med anden etnisk baggrund end dansk i skolepraktik (fra 4-16),
samtidigt med at den generelle andel af elever uddannet i skolepraktik forbliver uændret, set i
forhold til sidste år (29). Stigningen i forskellen på beskæftigelse fordelt på etnicitet kan dermed
forklares med, at beskæftigelsesfrekvensen for elever uddannet i skolepraktik generelt set er lavere
end hos dem der uddannes med en uddannelsesaftale.
Hensigtserklæring om ophævelse af standardmerit mellem de merkantile uddannelser
Udvalget påtænker en mulig ophævning af standardmeritten mellem de merkantile uddannelser i
2018, da det vurderes, at standardmeritten kan udgøre en barriere for voksne elevers mulighed for
at få en uddannelsesaftale, grundet den tvungne afkortning af uddannelsestiden.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold

Ja

x
x
x
Ja
x
x
x

2

Nej

Nej

x

Andet

x

4. Udvalgets redegørelse for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen ønsker at oprette brancheretningen ”storkunder” inden
for specialet Handelsassistent, Salg.
Ønsket om oprettelsen, begrundes i henvendelser fra virksomheder i B2B branchen. B2BVirksomhederne efterspørger i stigende grad en branchetoning, hvis fokus ikke skal være på det
produkt/branchefaglige, som det kendes fra eksisterende brancheretninger, men i stedet på et fælles
perspektiv omkring salg til store industrikunder.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.

3

Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Fagligt udvalg ønsker nyetablering af brancheretning, særligt henvendt branchen: ”storkunder” inden
for specialet handelsassistent, salg.
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der blev ikke foretaget nogle ændringer sidste år.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Det faglige udvalg har justeret i praktikmålene i 2012. Sekretariatet følger effekten af justeringen og om
der evt. kan være behov for en ny justering i 2018.
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Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
x

Nej

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Der har de seneste år været et stabilt niveau i indgåede aftaler, og tilsvarende har
beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede været god og ligget stabilt på omkring 0,82

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
871
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

900

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

900

Udvalget forventer en stigning i praktikpladsudviklingen. Det vurderes dels at EUD-reformens
introduktion af det obligatoriske EUX-år på kontoruddannelse, vil skabe et øget optag på
Handelsuddannelsen. Dels vurderes det at der vil ske en stigning i efterspørgslen på faglært arbejdskraft
inden for B2B branchen. Kombinationen af ovenstående vil betyde en stigning i antallet af
praktikpladser på Handelsuddannelsen.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Handelsuddannelsen deltager som demonstrationsfag ved DM i Skills 2017. Målsætningen for
Handelsuddannelsens deltagelse er at markedsføre uddannelsen og derigennem øge kendskabet til
uddannelsen blandt de besøgende folkeskoleelever og deres forældre.
Derudover deltager Det Faglige Udvalgs sekretariat i ERFA-møder, konferencer mv. med skolernes
lære- og praktikpladskonsulenter, uddannelsesledere, praktikcenterchefer m.fl. med henblik på at
opdyrke, såvel som vedligeholde potentielle/eksisterende praktikpladser.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:

Transporterhvervets Uddannelser

Dato:

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til havn og terminal
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
X

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år

2013
12

2014
18

2015
13

Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

28
0
0

5
0
0

21
0
0

2013
35
100

2014
23
98

2015
-

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Det faglige udvalg må desværre konstatere, at antal igangværende aftaler i 2015 er faldende i forhold til
2014, og at antal indgåede aftaler er på niveau med 2013.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang [?]1
Udvikling af iværksætterkultur
Andet

X

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling

X

Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft

X

Teknologiudviklingen

X

Internationale forhold
Andet

X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
1. Gensidig godskrivning af enslydende grundforløbskompetencer
I bekendtgørelserne til Havn, Kran, Lager, Lufthavn. Togklargører samt Vejgods er der
enslydende kompetencebeskrivelser i § 3, hele §3 er identiske i de 6 omtalte bekendtgørelser.
TUR ønsker, at der i de enkelte bekendtgørelser bliver fastlagt, at de omtalte GF2 giver adgang
til hovedforløb inden for samtlige 6 uddannelser.
2. Varighed af EUV-forløb
TUR har via henvendelser fra flere praktikvirksomheder erfaret, at EUV 2 forløbene er blevet
for korte til at personer uden brancheerfaring kan nå samme niveau som EUD eleverne. EUV
1 Det er noget uklart, hvad der menes med denne del af skabelonen (pkt. 3 a): Præcision af sætningerne ”udvikling af en
innovativ tilgang” og ”udvikling af iværksætterkultur” vil nok være nødvendig, hvis der skal redegøres kvalificeret for dette.

2 elever uden brancheerfaring skal have relativ meget skoleundervisning, hvorfor praktiktiden
bliver for kort. TUR har brugt et forkert beregningsprincip ved fastsættelsen af varig for de
enkelte EUV trin, set i forhold til, at et samlet EUV forløb højst må indeholde 2 års praktik.
TUR vil ændre på dette forhold i forbindelse med kommende bekendtgørelsesændring.
TUR ønsker både at ændre på varigheden af de enkelte trin for EUV 2 elever, men også at
indføre en fleksibel varighed for de enkelte trin, så den enkelte elevs behov kan tilgodeses.
3. Valgfri specialefag.
Der vil være behov for at udskifte og/eller valgfri specialefag.
4. Revision af den fastsatte godskrivning i skema 3 i bilaget til uddannelsesbekendtgørelsen
Den eventuelle dobbelt godskrivning, som er foretaget mellem fastsættelse af varighed for
skole- og praktikdelen i §2 stk. 3 og skema 3 i bilag 1 skal fjernes, hvorfor skema 3 skal
revideres.
5. Revision af § 3 stk. 7 i uddannelsesbekendtgørelsen
TUR er via henvendelser fra skolerne blevet opmærksom på, at EUV 2 elever uden
brancheerfaring ikke nødvendigvis bør være omfattet af §4 stk. 7 i
uddannelsesbekendtgørelsen. Der skal være mulighed for at give EUV 2 elever uden
uddannelsesaftale de samme grundforløbskompetencer som EUD eleverne.
Der skal også være mulighed for at lave ny mesterlære uddannelsesaftaler for EUV 2 elever, så
de kan få fagligt indhold i denne del af praktiktiden på samme niveau som EUD elever.

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

X

b) Speciale

X

c) Trin2

X

Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
a) Uddannelse

Nej

X

b) Speciale

X

c) Trin1

X

Ad. 1. Gensidig godskrivning af enslydende grundforløbskompetencer
TUR ønsker, at der i bekendtgørelserne til Havn, Kran, Lager, Lufthavn, Togklargører samt Vejgods
bliver fastlagt, at de enkelte uddannelsers GF2 giver adgang til hovedforløb inden for samtlige 6
uddannelser.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 2. Det faglige udvalg ønsker, at personer over 25 år med anden uddannelse, men uden
brancheerfaring, kan få et længere uddannelsesforløb for praktikdelen.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 3. Valgfri specialefag
Omlægningen skal ske ved en ændring af uddannelsesordningen. Ændringen skønnes at være
2

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan
udvalget overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser § 14, samt overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen
ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en
jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til
ministeriet.

udgiftsneutral.
Ad. 4. Ændring i bilag til bekendtgørelse.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 5. Ændring af §3 sk. 7.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen berører kun grundforløbet og
udvalget forventer, at der især vil blive brugt ny mesterlæreordning til dette, hvorfor udvalget skønner,
at det vil være udgiftsneutral.

Ad. a) Uddannelse

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

X

b) Speciale

X

c) Trin1

X

Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
De eneste ændringer i uddannelsen har været ajourføring af de valgfrie specialefag (fagrækken).

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget har udarbejdet en uddannelsesbog for uddannelsen, som er målrettet de
uddannelsesansvarlige (og eleverne) i virksomhederne. Uddannelsesbogen præsenterer uddannelsens
praktikmål både i forhold til detaljerede indholdsbeskrivelser og i forhold til den faglige progression i
uddannelsen samt sat i sammenhæng med skoleundervisningens indhold.
Derudover har udvalget udarbejdet en vejledning til uddannelse af mentorer og oplæringsansvarlige i
virksomhederne.
Udvalget er ligeledes i færd med at få udviklet et elektronisk dialogværktøj, således at virksomhederne
lettere kan etablere dialog med erhvervsskolerne, følge den enkelte elevs uddannelsesforløb samt
planlægge det nærmere indhold af praktikuddannelsen. Her kan man finde information om elevers
skoleperioder, kommende og beståede fag, fravær samt løbende udfylde online
uddannelsesjournal/praktikerklæringer, der baserer sig på de gældende praktikmål for uddannelsen.
Virksomhederne bliver adviseret, når det er tid til at udfylde journalen, mens skolerepræsentanter
ligeledes har mulighed for at følge praktikuddannelsen på tæt hold.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds) X

Nej

Det er udvalgets vurdering, at der for tiden er det nødvendige antal ledige praktikpladser i forhold til
antal ansøgere. Det generelle indtryk er, at der er det nødvendige antal praktikpladser med en tendens
til, at der mangler ansøgere til de ledige praktikpladser.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
21
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

25

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

25

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 23, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Det faglige udvalg er løbende i kontakt med de lokale uddannelsesudvalg og skolerne i forhold til at
tilvejebringe det nødvendige antal praktikpladser.
Som støtte for dialogen med virksomhederne, de lokale uddannelsesudvalg, skolerne og eleverne, har
udvalget blandt andet udviklet en hjemmeside (www.transportuddannelser.dk) med lettilgængelige
oplysninger om uddannelserne – denne som supplement til det faglige udvalgs overordnede
hjemmeside (www.tur.dk). Derudover er udvalget ved at få udviklet et elektronisk dialogværktøj, som
er målrettet praktikvirksomhederne, hvor virksomheden og eleven løbende kan følge uddannelsens
progression i forhold til praktikdelen sammenholdt med skoleperioderne. Udvalget har ligeledes
udarbejdet vejledningsmaterialer til brug for uddannelse af oplæringsansvarlige i virksomhederne.
TUR leverer løbende artikler til aviser og fagblade omkring erhvervsuddannelserne inden for
transportområdet.
3

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

TUR har i samarbejde med en række brancheorganisationer etableret hjemmesiden www.meritvejen.dk
med information til virksomheder om erhvervsuddannelser for voksne.
Udvalget fortsætter arbejdet med den løbende kvalitetsudvikling ved kontaktmøder med EUDskolerne, udvikling og revidering af uddannelsesbøger og logbøger, samt etablering af relevante
faglæreruddannelser.
Udvalget tilbyder skolerne et digitalt realkompetencevurderingsværktøj til dokumentation og
synliggørelse af uddannelsesveje fra ufaglært til faglært status inden for transportuddannelsesområdet.
Dette værktøj, som støttes af parterne i forbindelse med kompetencefondenes uddannelsesindsats,
understøtter gennemsigtighed og synlighed for brugerne (elever og virksomheder), når vejen til faglært
status skal afdækkes og kortlægges. Det er således udvalgets opfattelse, at dette værktøj bidrager til, at
flere får interesse for erhvervsuddannelserne og i øvrigt dermed understøtter en positiv udvikling i
forhold til antallet af praktikpladser.
TUR deltager med demonstrationsfag på DM-Skills 2017 og markedsfører samtidig de øvrige
erhvervsuddannelser inden for transportområdet.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
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Udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for hospitalsteknisk assistentuddannelsen (FUHA)
Oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen: X
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det aktuelle
1

2013
50
27
0
0

20134 2015
46
39
27
22
0
0
0
0
Ikke oplyst
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år
Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
28
68

2014
2015
uoplyst uoplyst
71
uoplyst

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang udvalgene har tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)***
Videreuddannelsesfrekvens****
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
D: Dansk
A: Anden etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn
K: Kvinder
M: Mænd

0,95
0,01
0,0069
D: 0,92
A: uoplyst
K: 0,91
M: uoplyst

0,91
0,01
0
D: 0,90
A: uoplyst

0,95
0
0
D: 0,93
A: uoplyst
K: 0,87
M: uoplyst

K: 0,92
M: uoplyst

0,94
0
0
D: 0,89
A: uoplyst
K: 0,9
M: uoplyst

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Antallet af indgåede uddannelsesaftaler og dermed igangværende uddannelsesaftaler er svagt nedadgående, primært på grund af afmatning i virksomhederne på høreapparatområdet. Udviklingen forventes
at vende de kommende år, da der nu indgås flere aftaler.
Fuldførelsesprocenten er lige omkring de 70, hvilket er tæt på det problematiske måltal. I reelle tal er
frafaldet ikke stort, men da holdene er små og bare et enkelt frafald giver store procentuelle udsving.
Beskæftigelsesfrekvensen er meget høj og afspejler god sammenhæng mellem efterspørgsel og uddannelseskapacitet. Der er ingen ledighed på området.
Videreuddannelsesfrekvensen er meget lav, hvilket afspejler, at den typiske elev allerede har er uddannelse og betragter hospitalsteknisk assistentuddannelsen som toppen af karrieren.
Selvstændighedsfrekvensen er meget lav. Der er krav om minimum en akademiuddannelse for at etablere sig som selvstændig på høreområdet og på neuro-området kan assistentuddannelsen ikke give
2
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grundlag for selvstændig virksomhed.
På grund af den lille elevtal er det ikke muligt at opgøre beskæftigelsesfrekvens opgjort på køn og etnicitet, hvorfor tallene ikke giver et præcist billede af beskæftigelsen fordelt på etnicitet og køn. Det er
dog tydeligt, at det fortrinsvist er danske kvinder, der gennemfører uddannelsen.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder
Udfyldes ikke, da udvalget ikke ønsker ændringer i uddannelsen det kommende år.

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen bør udvalget redegøre for, hvordan uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Ja
Nej
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov

Udfyldes ikke, da udvalget ikke ønsker ændringer i uddannelsen det kommende år.
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes

3
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særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.

4

Sagsnr.: 012.98V.571

Bilag 2. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2016

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Udvalget har udviklet et eux-tilbud til uddannelsen med de nødvendige tilpasninger af fag og praktikmodeller i uddannelsen.
Der er en meget svag interesse for eux på grundforløb 1, og der er endnu ikke optaget elever på hovedforløbet med ønsker om eux.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt 2.
Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg
og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2. Derudover kan
udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov
§ 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget gennemfører hvert andet år en konference for alle godkendte praktiksteder. Her drøftes udviklingen i uddannelserne og på arbejdsmarkedet med henblik på videndeling om behov for ændringer i
uddannelsen.
I forbindelse med reformen har udvalget ajourført praktikmålene til udviklingen på jobområdet. Herunder især præciseret niveauet for praktikmålene.
Der er god søgning til den praktikvejlederuddannelse, som skolen udbyder for praktikstederne.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

5
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6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenter pladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:
Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er for nedadgående og beskæftigelseskvotienten er meget høj.
Det er udvalgets opfattelse, at der er behov for flere uddannelsesaftaler for at sikre tilstrækkeligt udbud
af uddannet arbejdskraft.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
22
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

30

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

35

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Det faglige udvalg forventer at antallet af praktikpladser til rådighed for neurofysiologiassistentelever vil
være uforandret.
Det faglige udvalg ser muligheder for flere praktikpladser for audiologiassistentelever, idet antallet af
private høreklinikker er svagt stigende og der er en positiv økonomisk udvikling indenfor branchen

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.

Fagligt Udvalg afholder hvert andet år konferencer med alle godkendte praktikvirksomheder om udviklingen på uddannelsens område.
Skolen afholder hvert år en jobcafé, hvor der er opbakning fra godkendte praktiksteder om at præsentere deres elevjobtilbud for grundforløbselever.
Fagligt udvalg har netop støttet en ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole og det lokale uddannelsesud2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

6

Bilag 2. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2016

Sagsnr.: 012.98V.571

valg om AUB-midler til opsøgende virksomhed for at øge antallet af godkendte praktiksteder.
Der vil endvidere blive udviklet tilbud til allerede godkendte praktikvirksomheder om blandt andet en
elektronisk elevhåndbog med materiale om uddannelsens indhold, tjekliste ved ansættelses og opstart af
elevforløb, tjekliste til praktisk introduktion i klinikken, samtaleark til forventningsafstemning og vejledning, elevens forhold under skoleperioderne mv.
Endvidere vil skolen knytte en faglærer til klinikkerne og tilbyde at bistå med opstart af erfagrupper om
elevarbejdet.
FUHA forventer, at disse initiativer vil fremme virksomhedernes motivation for indgåelse af flere uddannelsesaftaler de kommende år.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato: 13. oktober 2016

Industriens Fællesudvalg

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til industrioperatør
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
428
342
0
0
0

2014
346
258
0
0
0

2015
399
345
5
5
5

Nøgletal:
Fuldførte *

2013
322

2014
352

2015
.

1

Fuldførelsesprocent **

96

97

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,97
0,04
0,01
0,01

0,96
0,02

0,99
0,01
0,0024
0,00
0,03
0,03
0,07

0,99
0,03
0,01

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Efter en lille tilbagegang i 2014, steg antallet af både igangværende elever og indgåede
uddannelsesaftaler i 2015. Det forventes at stigningen fortsætter i 2016 og 2017.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Ja
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
X
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
2

Ja
X
X

Nej
X
X

Nej

Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

X

X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
1) Udvalget ønsker at undersøge og muligvis foretage ændringer på uddannelsen, der vil gøre en
overgang fra procesoperatøruddannelsens grundforløb 2 til industrioperatøruddannelsens
hovedforløb mulig. Dette vil medføre, at en elev, der har fuldført procesoperatørens grundforløb
2, får godskrivning for industrioperatørs grundforløb 2 og derved mulighed for, uden yderligere
undervisning, at påbegynde industrioperatørens hovedforløb.
2) Udvalget vil tilføje et kompetencemål til uddannelsen, der tydeliggør behovet for kendskab til
nyeste teknologiske udvikling og dets indflydelse på industriel produktion, samt et
kompetencemål vedr. indsamling og behandling afdatamængder.
3) Udvalget ønsker en bedre overensstemmelse mellem uddannelsens praktikmål og den måde, som
”2 års relevant erhvervserfaring” er defineret. Der ønskes en ændring af begge dele, i det omfang,
at det kan lade sig gøre, så der er bedre match mellem praktikmålene og ”2 års relevant
erhvervserfaring”. Dette skulle gerne gøre det mere enkelt at afklare voksne til en af de tre EUV
spor.
4) Udvalget følger udviklingen af vaskerikurser inden for AMU, da de indgår i uddannelsen under
valgfri uddannelsesspecifikke fag (VUF). Det kan betyde ændringer i VUF-kataloget for at
imødekomme branchens behov og vil foregå i et samarbejde med Serviceuddannelsernes
Uddannelsessekretariat.
Udvalget ønsker endvidere at undersøge, i hvilket omfang det er muligt at bruge AMU som afsæt til
at påbegynde uddannelsen. Der er derfor udviklet en oversigt over relevant AMU, der skal vejlede i
forhold til en eventuel afkortning af uddannelsens grundforløb 2.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
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Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
4

Udvalget fik henvendelser fra nye brancher, herunder vaskeri- og forsyningsbranchen, der ønskede at
anvende industrioperatøruddannelsen. Dette medførte behov for yderligere specialisering, og dette
var muligt ved brug af de valgfri uddannelsesspecifikke fag. Udvalget afventer erfaringer fra
brancherne, når de første elever har gennemført uddannelsen med specialiseringerne.
I forhold til udvalgets undersøgelse omkring behovene for ændring af trin 2 er udvalget kommet til
den konklusion, at indholdet af trin 2 er dækkende, og at der i stedet for en revision af indholdet, er
brug for en større synliggørelse af trin 2. Konkret gøres det ved, at udvalget har indført den
procedure, at alle virksomheder, som ansøger om praktikpladsgodkendelse til industrioperatør trin 1 i
forbindelse med ansøgningsprocessen også gøres opmærksom på mulighederne for at blive godkendt
til uddannelsens trin 2.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
I forbindelse med implementering af reformen i 2015 blev mange af IF’s uddannelser revideret i
forhold til praktikmålenes udformning og taksonomi. Industrioperatøruddannelsens praktikmål blev i
den forbindelse efterset og justeret, så indhold og niveau i målene er mere tydelige.
Der er lavet en praktikopgavefolder til praktikvirksomhederne. Opgaverne er beskrevet således, at
alle godkendte læresteder kan benytte sig af og finde inspiration i opgaveeksemplerne. Dette kan lade
sig gøre, fordi opgavebeskrivelserne er udformet, så de ikke begrænser sig til særlige brancher, udstyr
eller maskiner.
Folderen indeholder derudover en skabelon til en praktikrapport, samt et skema til bedømmelse af
opgaverne.
Endeligt er bagsiden på folderen tilpasset de enkelte skoles ønskede kontaktoplysninger og
informationer.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
X

Nej

LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reform implementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
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•

hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang til de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:

Nej
X

Selvom der ikke er ret mange elever i skolepraktik på uddannelsen, er der brug for vækst på
uddannelsen for at dække branchens behov, og det betyder, at der også er brug for flere
praktikpladser eller bedre udnyttelse af de eksisterende praktikpladsgodkendelser.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
345
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

400

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

400

Udvalget igangsætter en række markedsføringsaktiviteter, som sammen med den stigende
efterspørgsel på faglært arbejdskræft forventes at medføre en stigning i praktikpladsudviklingen.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
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for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
IF vurderer, at uddannelsen har brug for at vækste for at kunne dække nuværende og/eller fremtidigt
behov for arbejdskraft. IF har på baggrund af denne vurdering allerede igangsat eller planlagt at
igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemgået virksomheder med godkendte praktiksteder, så
virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har fået fjernet godkendelsen.
Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status til passiv, hvilket betyder et
bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for praktikpladssøgende elever og
skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en række virksomheder til at overveje
at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med disse virksomheder og har, såfremt
virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser. Det er besluttet, at dette vil være en
årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i
gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser
primo 2017. Udvalget vil anvende fakta-arkene målrettet i forbindelse med møder med
virksomheder, DM i Skills, samt stille fakta-arkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores
hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats med at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Udvalget gennemførte i 2015 et AUB projekt med deltagelse af fire midtjyske skoler. Formålet med
projektet var at styrke brugen af industrioperatøruddannelsen i jern– og metalindustrien. Projektet
har givet et positivt spin off i form af nyt markedsføringsmateriale og læring hos de deltagende
skoler. Projektet har også styrket de deltagende skolers netværk inden for jern- og metalindustrien.
Udvalget ønsker at videreføre de gode erfaringer fra dette tidligere projekt og har derfor i september
2016 ansøgt AUB midler til gennemførelse et af større markedsføringsprojekt, som involverer tre
skoler i Region Syddanmark. Desværre har udvalget fået afslag på AUB ansøgningen. Udvalget har
også søgt om midler til en særlig indsats for at skaffe praktikpladser til ufaglærte, allerede ansat i
industrien samt ledige. Aktiviteten ønskes gennemført i 2017.
Industriens Fællesudvalg er i gang med at planlægge en række branchemøder, hvor virksomheder
inviteres til en drøftelse om uddannelsesmuligheder. Møderne vil have form af morgenmøder og vil
sætte fokus på dels oprettelse af praktikpladser og dels industrioperatør som en mulighed for
opkvalificering af allerede ansatte medarbejdere.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
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Industriens Fællesudvalg er opmærksom på, at det er nødvendigt med øget tilgang af elever til
industrioperatøruddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg, organisationer og
eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og specifikt inden for
industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor en ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hands-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
IF understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills 2017.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået
for. Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til
mail- adressen stukeko@stukuvm.dk

8

Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Slagterfagets Fællesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Industrislagter
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
x
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

31

33

.

1

89
67
0
0
0

89
50
0
0
0

89
58
0
0
0
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Fuldførelsesprocent **

80

80

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,78
0,20

0,91
0,15

0,78
0,11

Selvstændighedsfrekvens agg. for 2010-14
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,01
Mangler Mangler Mangler
data
data
data
Mangler Mangler Mangler
data
data
data

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,79
Mangler
data
Mangler
data
Mangler
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget finder det positivt, at beskæftigelsesfrekvensen holder sig stabil over en 4-årig periode

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet

b.
2

Ja
x
x
x

Nej

Sagsnr.: 16/01989
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Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja
x
x
x

Nej

x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Industrislagteruddannelsen har over en længere årrække oplevet et vigende optag, som ikke kan
imødekomme branchens behov. En af hovedgrundene skyldes uddannelsens dårlige image blandt de
unge, som ofte associerer uddannelsen med død, blod og gummistøvler. Det billede vil udvalget
gerne væk fra og lancerer i efteråret 2016 rekrutteringskampagnen: Meatyourfuture og ønsker i
forlængelse heraf at skifte navn på uddannelsen, så de unge ikke, som det første, kommer til at tænke
på blod og gummistøvler, når de hører navnet: Industrislagter. Det ligger samtidig udvalget på sinde,
at gøre det mere attraktivt for virksomhederne at lave euv-aftaler, hvorfor det ønskes at forlænge
praktiktiden for euv-lærlinge.
Udvalget ser på den baggrund følgende udviklingsbehov:
•

Udvalget ønsker teoriprøven lagt ind i skoleforløbet, således at det fremover vil kræve en
bestået teoriprøve for at blive indstillet til svendeprøven på uddannelsen. På samme vis, som
på detailslagteruddannelsen. Skolen har dokumenteret skriftligt, at dette kan gøres
omkostningsneutralt. (Se bilag)

•

Udvalget ønsker at skifte navn på uddannelsen, så den fremadrettet hedder: Slagter

•

Udvalget ønsker at praktiktiden øges med 2 måneder på trin 1 for euv-forløb

Det skønnes, at der med ovennævnte ændring ikke vil være økonomiske konsekvenser af
ændringerne.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
3
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Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
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x

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
x
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Se punkt 4
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Svendeprøven er forkortet til nu at vare én dag. For at det skal fungere hensigtsmæssigt, er der behov
for at teoriprøven lægges ind i skoleforløbet.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev Slagterfagets Fællesudvalgs uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning
og taksonomi. I forbindelse med den løbende opdatering af uddannelserne, vil udvalget fortsat
vurdere om der er behov for justeringer.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne,
der kan opdateres.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
x

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
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I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Udvalget konstaterer at uddannelsen har tomme praktikpladser, hvorfor udvalgets indsats er rettet
mod rekruttering til uddannelsen.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
58
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

65

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

70

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Slagterfagets Fællesudvalg har en forventning om, at flere elever vil indgå uddannelsesaftaler i 2017
og 2018. Det sker på baggrund af lancering af kampagne, som skal få flere unge til at vælge en
uddannelse som Industrislagter.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Slagterfagets Fællesudvalg vurderer, at der er for få elever, som søger uddannelsen for at antallet af
udlærte vil kunne dække nuværende og fremtidig behov for arbejdskraft. Udvalget har på baggrund
af denne vurdering allerede igangsat følgende indsatser:
•
•
•

Nyt navn på uddannelsen: Skal fremover hedde Slagter for at komme væk fra billedet af blod
og gummistøvler hos de unge, når de hører navnet på uddannelsen og for at lægge særlig
vægt på de slagterklassiske aspekter i uddannelsen.
Lancering af rekrutteringskampagne, som skal gøre det mere attraktivt at vælge uddannelse.
Rekrutteringskampagnen hedder Meatyourfuture.dk og skal dels oplyse om uddannelserne og
dels gøre det mere attraktivt at vælge en detailslagter-/industrislagteruddannelse
Slagterfagets Fællesudvalg understøtter også synliggørelse af uddannelsen ved DM i Skills,
hvor udvalget lægger betydelige kræfter i at fremvise faget som demofag.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Industritekniker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

190

181

.

1

770
294
94
149
22

819
284
88
105
51

868
355
107
162
28
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Fuldførelsesprocent **

79

80

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

2015***

2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,72
0,17

0,71
0,18

0,77
0,16

Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,74
Ingen
data

0,01
0,74/0,60 0,73/0,53 0,78/0,57 0,77/0,54
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
data
data
data
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) har ingen bemærkninger til nøgletallene.
Beskæftigelsesfrekvensen skal ses i sammenhæng med en relativ høj videreuddannelsesfrekvens.
Den danske metal- og maskinindustri, hvor industriteknik uddannelsen er en hel central
erhvervsuddannelse, er fortsat en toneangivende branche, der både rummer dybe historiske rødder og
en stærk fremtid. Branchen fylder en stor del i det danske industrilandsskab. Mere end 140.000 jobs
repræsenterer denne del af dansk erhvervsliv, og med mere end 200 mia. i årlig omsætning, hvoraf
omtrent 150 mia. stammer fra eksportindtægter, har denne branche naturligvis en afgørende betydning
for mange personers ve, vel, velfærd og velstand.
Industriteknik uddannelsen undergik ved EUD reformen markante ændringer. Metalindustriens
Uddannelsesudvalg besluttede at anvende den viden og den erfaring vi havde opnået igennem
talentforløbs arbejdet i projekt Centres of Excellence. Det betød et markant kvalifikations løft inden
for CAM og CNC programmering, opstilling og maskinbetjening på bekostning af tidligere fag som
konventionel spåntagningsteknologi, der kvantitativt er blevet mere end halveret i uddannelsen.
Desuden indgår emner som metrologi, konstruktionstegning og kvalitetsdokumentation i rigtigt mange
af fagene på både skoledelen og praktikuddannelsen. Metalindustriens Uddannelsesudvalg vurderer
derfor, at den ajourførte Industritekniker uddannelse forventeligt vil imødekomme både aktuelle og en
række af de faglige krav, vi ser for os i horisonten.
Industriteknikeruddannelsen vil også fortsat skulle kvalifikationsdække et bredt job- og
kompetenceområde i metal og maskinindustrien og derfor fremstår den også - i sin fleksible opbygning
med bl.a. 10 ugers valgfri uddannelsesrettede specialefag som igen bygges oven på et solidt fagligt
bearbejdningsteknisk grund fundament – som et attraktivt erhvervsuddannelsestilbud med
vidtfavnende karriere- og udviklingsmuligheder.
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Der produceres, som det er også er anført i udviklingsredegørelsen på CNC tekniker uddannelsen,
fortsat i et stort omfang på 2 og 3 aksede 1. generations CNC styrede værktøjsmaskiner i metal og
maskinindustrien. Derfor er både CNC tekniker og Industriteknikeruddannelserne – med deres
respektive trin og specialer – fortsat vigtige tilbud til branchens medarbejdere og virksomheder. Især
er det vigtigt, at have et fleksibelt tilbud til områdets EUV målgrupper
I de senere år er udviklingen blevet rettet mod multibearbejdning på de såkaldte MTM maskiner (alle
operationer i samme opspænding) samt CNC maskiner med stadigt hurtigere værktøjsskifte, il-gangs
og maskintider. Maskinernes kapabilitet med nye temperaturregulerede fundament og
spindelkonstruktioner samt elektronisk vibrations dæmpende udrustning har styrket mulighederne for
produktion med større præcision. Det positive ved denne udvikling er, at disse maskiner kan fremstille
et færdigt emne i kun én opstilling og en programmerings operation, hvorfor disse maskiner er mere
velegnede til eksempelvis robotbetjening og tilkobling med anden industriel automation. Med andre
ord. Når der kun bliver tale om én opstilling, én programmering og én håndtering pr. produktionsordre
uden mellemvarelagre betyder det, at omkostningsforskellene mellem produktion i lavtlønslande i
stedet for i Danmark, reduceres eller udlignes helt. Og i disse år ser vi resultaterne af denne udvikling.
Så for dansk metal- og maskinindustri er der i den grad grund til at ranke ryggen. I de senere 5 år har
det været metal- og maskinindustrien, der har vist vejen til styrket produktivitet. Danmark har ”rykket”
mere end Sverige og Tyskland, den danske industri rykker mere end andre sektorer, og inden for
industrien er det metal- og maskinindustrien, der de senere år har haft førertrøjen på.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg har for at imødekomme denne udvikling dels sikret et stort
efteruddannelsesprogram udviklet i samarbejde med Industriens Fællesudvalg, og der er - som anført
indledningsvis - ved det gennemførte EUD reformarbejde, taget højde for denne udvikling ved dels at
skærpe adgangskravene til elevernes grundfagskompetencer, og dels ved at erstatte tidligere tiders
grundfag i hovedforløbet med mere CNC fokuseret bearbejdning. Endelig er der udviklet en lang
række fag på højt niveau, som udgør grundstammen i det ajourførte talentspor i
Industriteknikeruddannelsen. Vælger eleverne dette kan de regne med at alle funktioner omkring
moderne metal og maskinindustriel spåntagende CNC bearbejdning er i højsædet, ligesom eleverne får
lært at programmere avancerede konstruktioner i de nyeste CAM software typer.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft

Nej

X

Ja

Nej
X
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X
X
X

Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Det Faglige Udvalg ønsker at revidere formuleringerne i uddannelsesbekendtgørelsens §5 stk. 4 vedr.
merit for elever, som har forudgående uddannelse på gymnasialt niveau. Formålet er bl.a. at sikre, at
disse elever har bestået overgangskravene i erhvervsuddannelsens grundfag. Som konsekvens heraf,
vil der endvidere blive behov for at indføje formuleringer om merit for den omtalte gruppe elever i
uddannelsesordningen
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
X
c) Trin1
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er i relation til udviklingsredegørelsen fra 2016 ikke foretaget nogen ændringer på uddannelsen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
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Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Industritekniker uddannelsens praktikmål blev i den forbindelse efterset og justeret en
anelse. I løbet af 2017 vil MI for udvalgte uddannelser foretage en opfølgning på, om den nye
taksonomi og de indholdsmæssige ændringer af praktikmål har haft den ønskede effekt til
kvalitetsstyring af praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Metalindustriens
Uddannelsesudvalg håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

X
LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Metalindustriens
Uddannelsesudvalg via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan
arbejde med kvaliteten i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Metalindustriens
Uddannelsesudvalg har foreslået LUU at drøfte,
• Hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de
samme måder, som hos branchens virksomheder, samt
• Hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Der er forholdsvis mange elever i skolepraktik, og uddannelsen har brug for at vækste for at kunne
dække nuværende og fremtidige behov for arbejdskraft.
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Over 1300 danske virksomheder er godkendt til praktik uddanne industriteknikere. I takt med
mangel på faglærte industriteknikere er det MI’s forventning, at flere virksomheder igen vil ansætte
og uddanne industriteknikere. Flere erhvervsskoler gennemfører p.t. AUB praktikplads opsøgende
aktiviteter lige som private initiativer som www.industritekniker.nu , er med til at sætte fokus på
praktikplads udfordringerne.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
360
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

380

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

400

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at uddannelsen har brug for at vækste for at kunne dække nuværende og/eller fremtidig
behov for arbejdskraft. MI har på baggrund af denne vurdering allerede igangsat eller planlagt at
igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder
med godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5
år, har fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret
status til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Metalindustriens Uddannelsesudvalg i gang
med at udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark
om hver enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde
får information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Metalindustriens
Uddannelsesudvalg er i gang med at udarbejde faktaarkene og forventer, at disse vil være udarbejdet
for alle uddannelser primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via
vores hjemmeside.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og
LUU om nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter
deres godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages
i slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg er opmærksom på, at det er nødvendigt med øget tilgang af
elever til Industritekniker uddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg,
organisationer og eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og
specifikt inden for industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers Space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hands-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
MI understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger
betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem
konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne
målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens
områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige
stolthed i fagene blandt eleverne.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
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Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til
Karrosseriuddannelsen
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:

2013

2014

2015

1

207
73
26
30
10

178
62
30
35
10

176
99
23
25
0
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Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

61
63

83
68

.
.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,72
0,08

0,68
0,10

Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,02
0,75/0,52 0,7/0,6 Ingen
data
Ingen
Ingen Ingen
data
data
data

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,78
0,08

0,78
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der har efter reformen 2015 været en nedgang i søgningen til uddannelsen, og antallet af elever
optaget på grundforløbene i 2015 og 2016 har været markant lavere end tidligere. Udvalget følger
udviklingen tæt og glæder sig over, at det har været muligt at få karrosserifaget med som
konkurrencefag til DM i Skills 2017.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet

2

Nej
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er pr. 1. juli 2016 implementeret eux på uddannelsen, men pga. den lave søgning til uddannelsen
generelt, er erfaringerne hermed meget begrænsede. Trin 1 er nedlagt pr. samme dato.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
4
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Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Karrosseriuddannelsens praktikmål blev i den forbindelse efterset og udvalget vurderede,
at der ikke var behov for justeringer. I løbet af 2017 vil MI for udvalgte uddannelser foretage en
opfølgning på, om den nye taksonomi og de indholdsmæssige ændringer af praktikmål har haft den
ønskede effekt til kvalitetsstyring af praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
X

Nej

LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
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Nej
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Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Der mangler elever på uddannelsen.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
99
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

60

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

80

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Der har været en nedgang i søgningen til uddannelsen, hvilke MI forventer vil skabe en nedgang i
antallet af aftale indgået i 2017. Udvalget forventer dog, at udviklingen bliver rettet op hurtigt.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at der er for få elever, som søger uddannelsen, for at antallet af udlærte vil kunne dække
nuværende og/eller fremtidig behov for arbejdskraft. MI har på baggrund af denne vurdering
allerede igangsat eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Industriens Uddannelser er opmærksom på, at det er nødvendigt med øget tilgang af elever til
karrosseriuddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg, organisationer og
eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og specifikt inden for
industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
MI understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger
betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem
konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne
målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens
områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige
stolthed i fagene blandt eleverne.
I forbindelse med luning af trin 1 i sommeren 2016 har udvalget kontaktet alle virksomheder, der i
dag er godkendt til trin 1. Såfremt virksomheder udelukkende er godkendt til trin 1, har vi opfordret
dem til at overveje, om de kunne søge om en trin 2-godkendelse. Formålet med indsatsen har været
at fastholde antallet af praktikpladser, uanset nedlæggelse af trin 1 i uddannelsen.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser
11. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for Kontoruddannelse med specialer.
1. Redegørelsen
Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

x

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013

2014

2015

3328
85

3353
84

.
.

6431
3450
376
380
562

6173
3410
407
392
651

6021
3314
455
554
603

Nøgletal:

2013*

2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,83
0,08

0,83
0,09

0,0052

0,0049

0,06
-

0,05
0,05

1

0,80
0,08
0,002
0,14
0,01

0,83
0,11
0,0024
0,16
0,01

Kommentarer til nøgletallene:
Med reformen blev der indført et obligatorisk EUX niveau med et 1-årigt studiekompetencegivende
forløb mellem GF2 og hovedforløbet. Der er derfor endnu ikke nøgletal, der belyser overgangen til
hovedforløbet for de nye EUX elever. Dog har udvalget i 2016 set en svagt vigende tendens i antallet
af indgåede aftaler, herunder inden for brancherne spedition/shipping og revision. Det er udvalgets
vurdering, at det kan være udtryk for, at brancherne reagerer på, at den tidligere standardmerit af
grundforløbet for elever med hhx baggrund er fjernet. Desuden ser det også ud til, at antallet af aftaler
med voksne er faldet, og det kan have sammenhæng til, at en række voksne må henvises til at
opkvalificere sig i en række fag uden for EUD regi forud for start på grundforløb og eux, og at voksne
ikke kan opnå uddannelsesaftaler, hvis de indplaceres i EUV2 med afkortede praktikforløb.
Med reformen forsvandt adgangsbegrænsningen til skolepraktik til kontoruddannelse med specialer og
samtidigt blev Generel kontoruddannelse nedlagt, men som nævnt er der endnu ikke nøgletal, der
belyser overgangen til hovedforløb, og udvalget kan derfor endnu ikke vurdere udviklingen inden for
skolepraktik.
Afløb og overgangsordning fra den hidtidige version af uddannelsen betyder dog, at niveauet for
indgåede aftaler fortsat er stabilt, og beskæftigelsessituationen for de nyuddannede efter gammel
ordning ser tilsvarende ud til fortsat til at være god og stabil.
Inden for kontoruddannelsens speciale Rejseliv er der dog igennem længere tid blevet indgået et meget
begrænset antal uddannelsesaftaler, og udvalget har derfor besluttet at nedlægge specialer jf. nedenfor
afsnit 4
Særligt om forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Udvalget bemærker, at der er en forskel på 0,16 fordelt på etnicitet. Det ser dog ud til, at der er en
begyndende positiv udvikling for elever med anden etnisk baggrund end dansk, da den rene
beskæftigelsesfrekvens er steget fra 0,66 til 0,7 for elever med anden etnisk baggrund end dansk inden
for de ordinære uddannelsesaftaler. Beskæftigelsesfrekvensen incl. syge/barsel er inden for ordinære
uddannelsesaftaler på 0,79 for elever med anden etnisk baggrund end dansk og dermed over den
kritiske beskæftigelsesfrekvens.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

2

Ja

Nej

Ja

Nej

x
x
x
x

x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udvalget er i gang med at revidere hovedforløbene/specialerne med henblik på at tilpasse dem til det
nye obligatorisk EUX niveau, der blev fastlagt som et minimumsniveau for at imødekomme det øgede
kompetencebehov.
Udvalget ser i 2016 en tendens til færre aftaler og særligt med færre voksne elever. Tilbagemeldinger til
udvalget peger på, at blandt andet meritbilagets standardafkortninger afholder en række virksomheder
fra at indgå aftaler med voksne. I forhold til de forholdsvis korte hovedforløb på 2 år, betyder den
aktuelle afkortning på 6-12 måneder, at en række virksomheder ikke vil påtage sig et oplæringsansvar
inden for blandt andet de brancherettede specialer. Udvalget må konstatere, at der ikke er det
sammenfald i kompetencerne mellem den nye version af kontoruddannelsen (obligatorisk eux) og de
øvrige (og ældre) merkantile uddannelser, som udvalget havde forudsat ved fastlæggelse af meritbilaget.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.

3

Ad. a) Uddannelse
Udvalget vil justere bekendtgørelsens meritbilag og fjerne standardafkortningen på 6 måneder på
baggrund af en gennemført anden merkantil uddannelse for alle specialerne. Det er
standardafkortningen for en gennemført finansuddannelse, eventkoordinatoruddannelse,
handelsuddannelse og detailhandelsuddannelse, som fjernes jf. bemærkningerne ovenfor indledningsvist
i afsnit 4.
Udvalget vurderer, at ændringen i praktiktiden for voksne ikke har økonomiske konsekvenser.
Ad. b) Speciale
Udvalget er i gang med at udvikle en række specialefag på det valgfrit højere niveau Ekspert, som skal
imødekomme behovet for særlige kompetencekrav samt give mulighed for at udfordre alle elever.
Udvalget forventer i 2017 at fortsætte udviklingen af disse fag, og der kan blive behov for at udvikle det
valgfrie højere niveau både for bundne og for valgfrie fag på flere af specialerne.
Udvalget varslede i sin udviklingsredegørelse for 2016 blandt andet en revision af praktikmålene for
specialet Spedition og shipping, og udvalget forventer at færdiggøre dette udviklingsarbejde i 2017.
Udvalget vurderer, at ændringerne ikke vil have økonomiske konsekvenser.
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
x
1
c) Trin
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Der har inden for specialet Rejseliv længe været et meget begrænset antal indgåede aftaler, og udvalget
har derfor besluttet at nedlægge specialet. Senest i 2013 justerede udvalget efter drøftelser med
brancherne specialets profil og målrettede specialet mod rejsebranchen, men det har ikke øget
branchens efterspørgsel efter specialet. De strukturelle forandringer i rejsebranchen med øget
digitalisering og internationalisering og en øget ansættelse af studerende betyder, at der ikke længere er
grundlag for at opretholde specialet Rejseliv.
I det omfang branchen stadig efterspørger faglært arbejdskraft, vil specialet Administration kunne
dække behovet for administrativ arbejdskraft, og specialets fleksible struktur gør det muligt at tilpasse
det til branchen behov for f.eks. en udpræget service profil.
Udvalget vurderer, at det ikke umiddelbart har økonomiske konsekvenser.
Ad. c) Trin1

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
4

Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Udvalget har i 2016 justeret specialerne Administration, Økonomi og Revision. Specialet
Administration har fået en helt ny faglig profil, hvor der lægges vægt på kernekompetencerne
kommunikation, optimering af arbejdsprocesser og projektadministration. Det er intentionen, at de nye
fag skal give de administrative elever en stærkere faglig profil, og udvalget forventer løbende at følge og
evaluere den nye profil i de kommende år.
Samtidigt har udvalget haft fokus på at udfordre alle elever maksimalt og sikre karriereveje og bedre
overgang til akademiuddannelser, hvor det er relevant. Udvalget har derfor udviklet fag, der dels giver
aktuelle og relevante kompetencer på et højere niveau og samtidigt kan understøtte, at en større andel
faglærte efterfølgende går i gang med videreuddannelse.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalgets praktikmål er operationaliseret i godkendelsesskemaer og vejledende praktikplaner, hvor
oplæringen i de fleste specialer kan tilpasses den enkelte virksomhed og elev ved at sammensætte
oplæringen af en række forskellige arbejdsfunktioner og med forskellig oplæringsdybde (taksonomi).
Udvalget varslede i udviklingsredegørelsen for 2016, at praktikmålene for specialet Spedition og
shipping skulle revideres, og udvalget forventer at færdiggøre dette udviklingsarbejde i 2017.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

x

Nej

Det nye obligatoriske EUX niveau vil betyde nye elevstrømme og elevprofiler, og samtidigt fjernes
adgangsbegrænsningen til skolepraktik inden for uddannelsen. Udvalget følger derfor udviklingen tæt
for at vurdere, hvorvidt der bliver behov for særlige initiativer.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Der har de seneste år været et stabilt niveau i indgåede aftaler, og tilsvarende har
beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede været god og ligget stabilt omkring 0,82. Det nye
obligatoriske EUX niveau vil betyde nye elevstrømme og elevprofiler, hvilket kan påvirke denne
balance.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
3.314
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Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

3.300

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

3.300

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Udvalget forventer en stabil udvikling i antallet af indgåede aftaler de kommende år jf. dog ovenfor
punkt I, hvor udvalget vurderer, at der er en risiko for et faldende antal aftaler som følge af blandt
andet reformens voksenspor.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Alle aktive praktikpladsgodkendelser fortsætter efter reformen, og kompetencen til at godkende nye
praktikpladser er uændret delegeret til de lokale uddannelsesudvalg, hvorfor det er muligt lokalt hurtigt
at agere på ændret efterspørgsel blandt lokale virksomheder eller særlige lokale initiativer sammen med
handelsstandsforeninger mv. Udvalgets godkendelsespraksis betyder desuden, at der ikke på forhånd at
fastlagt en øvre grænse for antal samtidige elever, da det afhænger af det til en hver tid værende antal
faglærte mv.
Udvalget støtter alle lokale initiativer og AUB-projekter, og der er i foråret 2016 bevilliget AUB midler
til 6 nye projekter.
Udvalget og organisationerne bag forventer at iværksætte en kampagne overfor virksomhederne om de
nye EUX elever og deres kompetencer.
Udvalgets sekretariat deltager i ERFA-møder, konferencer mv. med skolernes lære- og
praktikpladskonsulenter, uddannelsesledere, praktikcenterchefer m.fl. Der er på det merkantile område
en række etablerede netværk, der mødes jævnligt og som udvalgene er i fortsat dialog med.
Kontoruddannelsen indgår i kampagnen ”HANDS ON – Du har en fremtid i industrien”, som blandt
andet DI og HK står bag, og som skal forbedre erhvervsuddannelsernes prestige og øge kendskabet til
industriområdet.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til KOSMETIKER
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
x
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
x
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
111
92
0
0

2014
101
85
0
0

2015
97
73
0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
55
77

2014
44
72

2015
40

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,54
0,59
0,14
0,18
0,0389 0,1

0,61
0,19
0,0306

0,47
0,18
0,1569

0,54

0,58

0,45

2014** 2015*** 2016****

0,58

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Ingen

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
2

Ja

Nej
x
x
x

Ja

Nej
x
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Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

x

x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Ingen ændringer
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.

3
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Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Ingen ændringer

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Der henvises til punkt 2.
Der afholdes hvert år 2 årlige møder med skolerne, hvor erfaringer mellem skolerne, LUU og
4
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praktikvirksomhederne drøftes med henblik på, om der kan gøres en ekstra indsats eller der er nye
tiltag, der skal iværksættes. På møderne følges nøje antal indgåede uddannelsesaftaler og elever der
færdiggør deres uddannelse med en svendeprøve.
Der er ikke foretaget nogen kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik, men det faglige udvalg
har de senere år oplevet mange konflikter ude i virksomhederne. Vi oplever elever, der står alene, elever
der bliver udnyttet både arbejds- og lønmæssigt og mange andre ting, der tydeligt viser, at der er behov
for mere kontrol ude i praktikstederne.
Det faglige udvalg vurderer også, at med den frie adgang til GF2, er skolerne nødsaget til at gøre en
større indsats for at få eleverne placeret i hovedforløbet og dermed hele uddannelsen. Dette bevirker, at
mange virksomheder bliver kontaktet af skolen i lokalområdet, for at få placeret en elev.
Da branchen er forholdsvis ny, er det nødvendigt også at benytte virksomheder, hvor den
uddannelsesansvarlige ikke er uddannet kosmetiker og derfor ikke har den rette forståelse for ansvaret i
forbindelse med elevens oplæring. På det afholdte skolemøde den 6. oktober 2016 blev det tydeligt
bekræftet fra skolerne og organisationerne, at der er et stort problem i branchen.
Vores fælles mål med kosmetikeruddannelsen må være, at vi kan skaffe dygtige og “egnede” elever ind i
kosmetikeruddannelsen, så branchen bliver løftet ud af de problemer branchen har i dag.
For at kvalitetssikre praktikdelen har det faglige udvalg i samråd med skolerne vurderet, at der skal
gøres en ekstra indsats ude i praktikstederne, for at hjælpe elever og mestre ude i klinikkerne/spacentrene med sparring og rammesætning.
SDE i Odense har tilkendegivet, at de vil sikre, at deres virksomhedskonsulent får større fokus på
denne opgave. Skolen foreslår i samarbejde med de to øvrige skoler og fællesudvalget, at vi
kvalitetssikrer og dermed kan medvirke til at frafaldet i praktiktiden formindskes.
På mødet var der ønsker om skolepraktik i uddannelsen med adgangsbegrænsning efter GF2, således
skolepraktikken ikke bliver et tilløbsstykke.
Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalg vil iværksætte en undersøgelse af dette og tilstræbe, at vi i
udviklingsredegørelsen 2018 fremkommer med vore ønsker til kosmetikeruddannelsen.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Faget har ikke skolepraktik

Nej
x

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
5

Nej
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Udvalget har gennem årene tilstræbt en tilgang til faget på årligt ca. 50-70 elever. En oversigt over de
seneste 15 år viser følgende:

År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Indgået aftaler gennem årene
1. gangs aftaler
Nye aftaler
Nye aftaler
Alle indgåede
1. Halvår
Hele året
aftaler
20
33
7
29
14
37
18
42
21
46
24
69
78
37
74
88
49
93
112
56
139
152
41
88
88
42
102
114
51
100
122
26
73
100
44
78
92
29
62
82
31
59
75
32
(12/10) 63
(12/10) 74

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
59
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

75

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

75

Faget har sammen med frisørfaget igangsat en kampagne med sloganet ”Her uddanner vi elever”. Der
arbejdes i den forbindelse med et eventuelt "hashtag koncept", der vil blive integreret med Facebook og
Instagram. Et projekt som faget forventer vil medvirke til, at der ansættes flere elever i faget igen.
Konceptet forventes iværksat i efteråret 2016/foråret 2017.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige

6
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for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Se forrige punkt

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:

Transporterhvervets Uddannelser (TUR)

Dato: 13.09.2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for Erhvervsuddannelsen til kranfører
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
X

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år

2013

2014

2015
7

Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

8
0
0
0

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013

2014

2015

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014**

2015***

2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn
Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.

*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Uddannelsen blev etableret som selvstændig uddannelse i 2015. TUR forventer at der vil ske en
væsentlig stigning af indgåede uddannelsesaftaler i de kommende år, idet branchen i høj grad
efterspørger faglærte kranførere. Virksomhederne mangler elever og der er i øjeblikket en del ubesatte
praktikpladser.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur

x
x

Andet

x

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling

x

Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft

x

Teknologiudviklingen

x

Internationale forhold

x

Andet

x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
1. Gensidig godskrivning af enslydende grundforløbskompetencer
I bekendtgørelserne til Havn, Kran, Lager, Lufthavn. Togklargører samt Vejgods er der enslydende
kompetencebeskrivelser i § 3, hele §3 er identiske i de 6 omtalte bekendtgørelser.
TUR ønsker, at der i de enkelte bekendtgørelser bliver fastlagt, at de omtalte GF2 giver adgang til
hovedforløb inden for samtlige 6 uddannelser.

2. Varighed af EUV-forløb. Personer over 25 år med anden uddannelse, men uden
brancheerfaring, bliver automatisk EUV spor 2 elever. TUR har via henvendelser fra
praktikvirksomheder erfaret, at EUV 2 forløbene i flere uddannelser er blevet for korte til at
personer uden brancheerfaring kan nå samme niveau som EUD eleverne. Denne elevtype
skal have megen skoleundervisning, hvorfor praktiktiden bliver for kort. TUR har brugt et
forkert beregningsprincip ved fastsættelsen af varighed for de enkelte EUV trin, set i forhold
til, at et samlet EUV forløb højst må indeholde 2 års praktik. TUR vil ændre på dette forhold
i forbindelse med kommende bekendtgørelsesændring.
TUR ønsker både at ændre på varigheden af de enkelte trin for EUV 2 elever, men også at
indføre en fleksibel varighed for de enkelte trin, så den enkelte elevs behov kan tilgodeses.
De uddannelser der indeholder disponentniveau har dog et særligt problem omkring den
samlede varighed af praktiktiden.
3. Valgfri specialefag. Der vil være behov for at tilknytte og afkoble valgfri specialefag.
TUR udvikler og afmelder løbende AMU uddannelser, hvoraf nogle er medtaget som valgfri
specialefag i en eller flere erhvervsuddannelser. Listen over valgfri specialefag ønskes

opdateret.
4. Revision af den fastsatte godskrivning i skema 3 i bilaget til uddannelsesbekendtgørelsen.
TUR ønsker at revidere listen i skema 3 i bilag til bekendtgørelserne. Listen skal opdateres i
forhold til relevante uddannelser. Den eventuelle dobbelt godskrivning, som er foretaget
mellem fastsættelse af varighed for skole- og praktikdelen i §2 stk. 3 og skema 3 i bilag 1 skal
fjernes, hvorfor skema 3 skal revideres.
5. Revision af § 3 stk. 7; godskrivning ift. grundforløb for EUV spor 2 elever – mulighed for
undtagelsesbestemmelse ift. EUV-elever med anden uddannelse og uden brancheerfaring
samt ny-mesterlæreelever.
TUR er via henvendelser fra skolerne blevet opmærksom på, at EUV 2 elever uden
brancheerfaring ikke nødvendigvis bør være omfattet af §4 stk. 7 i de enkelte
bekendtgørelser. Der skal være mulighed for at give EUV 2 elever uden uddannelsesaftale de
samme grundforløbskompetencer, som EUD eleverne. Der skal også være mulighed for at
lave ny mesterlære uddannelsesaftaler for EUV 2 elever, så de kan få fagligt indhold i denne
del af praktiktiden, på samme niveau som EUD elever.
6. Ophævelse af trindeling. TUR ønsker at sammenlægge trin 1 og trin 2 i
Vejgodstransportuddannelsen og erhvervsuddannelsen til kranfører. Trin 2 i disse
uddannelser indeholder nogle specialefag, som eleverne bør have mulighed for at erhverve
allerede i begyndelsen af uddannelsen. Praktikvirksomhedernes ønske om dette er blevet
meget tydeligere efter Erhvervsuddannelsen til kranfører er blevet en selvstændig uddannelse,
som ikke længere har identisk trin 1 med Vejgodstransportuddannelsen. Ved at sammenlægge
trinene kan skolerne planlægge de nødvendige fleksible forløb i forhold til de lokale
praktikvirksomheders behov. I løbet af de seneste 5 år ser det ud til, at 7 elever har afbrudt
deres trin 2 forløb på Vejgodstransportuddannelsen (som indeholdt specialet Kranfører) og
er afsluttet med delkompetence.
7. Hvis Arbejdstilsynet (AT) ændrer certifikatstrukturen på kranområdet, forventes det at
betyde ændringer i uddannelsen. AT har gennem et stykke tid arbejdet på en ny
certifikatstruktur på kranområdet. Når denne struktur er fastlagt, vil det formentlig kræve
ændringer i de fag, som indeholder den nuværende undervisning og prøveaflæggelse til kran
certifikat A, B, C, D og E. Ændringer kan både være af indholdsmæssig- og varighedsmæssig
karakter.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

x

b) Speciale

x

c) Trin1

x

Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

x

b) Speciale

x

c) Trin1

x

Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan
udvalget overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser § 14, samt overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen
ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en
jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til
ministeriet.

De konkrete udviklings- og ændringsbehov er beskrevet i skema 4.
For de enkelte områder vurderer TUR følgende:
Ad. 1. Gensidig godskrivning af enslydende grundforløbskompetencer
TUR ønsker, at der i bekendtgørelserne til Havn, Kran, Lager, Lufthavn, Togklargører samt Vejgods
bliver fastlagt, at de enkelte uddannelsers GF2 giver adgang til hovedforløb inden for samtlige 6
uddannelser.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 2. Det faglige udvalg ønsker, at personer over 25 år med anden uddannelse, men uden
brancheerfaring, kan få et længere uddannelsesforløb for praktikdelen.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 3. Valgfri specialefag
Omlægningen skal ske ved en ændring af uddannelsesordningen. Ændringen skønnes at være
udgiftsneutral.
Ad. 4. Ændring i bilag til bekendtgørelse.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 5. Ændring af § 3 sk. 7.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen berører kun grundforløbet og
udvalget forventer, at der især vil blive brugt ny mesterlæreordning til dette, hvorfor udvalget skønner,
at det vil være udgiftsneutral.

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
a) Uddannelse

Nej
x

b) Speciale
c) Trin1

x
x

Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. 6. c) Trin1
Trin 1 ønskes etableret som en sammenlægning af det nuværende trin 1 og trin 2 i
Erhvervsuddannelsen til kranfører. Varigheden af det kommende trin 1 ønskes fastsat til 2,5 år, hvilket
er samme varighed som de nuværende trin 1 og 2. TUR vurderer, at dette vil give bedre mulighed for,
at kompetencerne kan opnås på de mest tjenlige tidspunkter i uddannelsesforløbet. Hensigten er at
bidrage til at gøre uddannelsen mere tilgængelig og attraktiv for branchen, samtidig med at uddannelsen
forsat – og gerne i endnu højere grad – imødekommer branchens specifikke kompetencebehov. TUR
vurderer desuden, at dette ikke vil få uhensigtsmæssige konsekvenser for elever og virksomheder, idet
det konstateres, at det kun er i meget sjældne tilfælde, at elever kun gennemfører det nuværende trin 1.
TUR vurderer, at en sammenlægning af trin 1 og 2 samlet set ikke vil medføre økonomiske
konsekvenser, idet den samlede varighed på skoledelen vil være uændret.
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ikke foretaget ændringer i uddannelsen i forlængelse af sidste års udviklingsredegørelse.
Flere af de ændringer, som skete i forbindelse med reform 2015, har vist sig at være uhensigtsmæssige
jf. skema 4.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og

centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen, har TUR fastsat detaljerede praktikmål for
uddannelsen. Praktikmålene skal medvirke til en sikring af øget kvalitet i uddannelsen, da en større
indholdsmæssig præcisering og detaljeringsgrad, vil gøre det lettere for virksomhederne og de
oplæringsansvarlige at tilrettelægge elevernes praktiske oplæring i progression og sammenhæng med
skoleundervisningens indhold.
TUR har udarbejdet uddannelsesbøger, som præciserer og synliggør praktikmålene og de tilhørende
målpinde over for virksomheder og elever.
TUR har udarbejdet en vejledning til uddannelse af mentorer og oplæringsansvarlige i virksomhederne,
som skal bidrage til at sikre kvaliteten i praktikuddannelsen. Med udgangspunkt i denne har TUR i
foråret 2016 afholdt en faglæreruddannelse med henblik på at opkvalificere skolernes uddannelse af
mentorer og oplæringsansvarlige i transportvirksomheder. I denne forbindelse har TUR udarbejdet en
brochure ”Få succes med din lærling”, der skal bidrage til at udbrede kendskabet til
mentoruddannelsen.
Endvidere er TUR i færd med at udvikle et online dialogværktøj, således at virksomhederne lettere kan
etablere dialog med erhvervsskolerne, følge den enkelte lærlings uddannelsesforløb samt planlægge det
nærmere indhold af praktikuddannelsen. Her kan man finde information om elevers skoleperioder,
kommende og beståede fag, fravær samt løbende udfylde en online uddannelsesbog/praktikerklæringer,
der baserer sig på de gældende praktikmål for uddannelsen. Virksomhederne vil blive adviseret, når det
er tid til at udfylde uddannelsesbogen, mens skolerepræsentanter ligeledes har mulighed for at følge
praktikuddannelsen på tæt hold.
Værktøjet udvikles blandt andet i en mobilversion, så den nemt kan tilgås fra flere platforme, såsom
IPads og smartphones.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
x

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.

I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds) x

Nej

Det er TURs opfattelse, at de i takt med den stigende beskæftigelse også er sket i en stigning i
efterspørgslen på elever. TUR er fra flertallet af transportskolernes side blevet oplyst om, at der på
kranområdet er ledige praktikpladser, som virksomhederne ønsker besat.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
7
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

12

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

18

TUR forventer, at der i de kommende år vil blive indgået 12-18 uddannelsesaftaler inden for
Erhvervsuddannelsen til kranfører. Det er TURs opfattelse, at erhvervsuddannelsesreformens øgede
fokus på kvalitet vil højne interessen for transportområdets uddannelser samt tiltrække flere
kvalificerede unge under 25 år. Ifølge TURs oplysninger er der dog imidlertid meget der tyder på, at der
nogle steder i landet er ledige praktikpladser, og at praktikvirksomhederne har svært ved at finde
kvalificerede ansøgere til praktikpladserne.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Beskriv:
Udvalget har stor fokus på at sikre, at der tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser jf. de
løbende årlige optag af elever. Meget tyder på, at branchen i de kommende år vil få brug for øget
tilgang af arbejdskraft, hvorfor erhvervsuddannelserne bliver en væsentlig kilde til rekruttering.
Beskæftigelsesmulighederne forventes at være relativt gode inden for vejgodstransportområdet de
kommende 2-3 år.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

Udvalget har fastsat flg. initiativer i forhold til ovennævnte:
1. Markedsføring af TURs hjemmeside www.transportuddannelser.dk med fokus på
erhvervsuddannelser inden for transportområdet.
2. Markedsføring af mentoruddannelse for oplæringsansvarlige i transportvirksomheder.
3. Lancering af digitalt dialogværktøj til brug for virksomheder, skoler og ledige.
4. AUB-ansøgninger behandles, vurderes og attesteres to gange årligt.
5. TUR afsætter midler til sikring af løbende information til virksomhederne om rammer, vilkår og
bonusordninger ved ansættelse af lærlinge. Dette sker gennem www.tur.dk og via nyhedsbreve,
der videreformidler relevant viden om praktikpladser.
6. TUR leverer løbende artikler til aviser og fagblade omkring erhvervsuddannelserne inden for
transportområdet.
7. TUR har i samarbejde med en række brancheorganisationer etableret
hjemmesiden www.meritvejen.dk med information til virksomheder om erhvervsuddannelser
for voksne.
8. Udvalget fortsætter arbejdet med den løbende kvalitetsudvikling ved kontaktmøder med EUDskolerne, udvikling og revidering af uddannelsesbøger og logbøger, samt etablering af relevante
faglæreruddannelser.
9. Udvalget tilbyder skolerne et digitalt realkompetencevurderingsværktøj til dokumentation og
synliggørelse af uddannelsesveje fra ufaglært til faglært status inden for
transportuddannelsesområdet. Dette værktøj, som støttes af parterne i forbindelse med
kompetencefondenes uddannelsesindsats, understøtter gennemsigtighed og synlighed for
brugerne (elever og virksomheder), når vejen til faglært status skal afdækkes og kortlægges. Det
er således udvalgets opfattelse, at dette værktøj bidrager til, at flere får interesse for
erhvervsuddannelserne og i øvrigt dermed understøtter en positiv udvikling i forhold til antallet
af praktikpladser.
10. TUR gennemfører i samarbejde med Transportens Uddannelsesfond en målrettet kampagne
over for folkeskolerne (9. til 10. klasse) om brug af computerspillet ”Cargo Dynasty”, som et
centralt værktøj til almen indlæring i transportfaglige emner og til synliggørelse af
arbejdsområder i transportbranchen. Kampagnen kulminerer i et landsmesterskab for
folkeskoleklasser på DM-Skills 2017.
11. TUR deltager med demonstrationsfag på DM-Skills 2017 og markedsfører samtidig de øvrige
erhvervsuddannelser inden for transportområdet.
12. Arbejdsmarkedets parter gennemfører en kampagne ”job i transport”, der via hjemmesiden
www.jobitransport.dk og besøg på folkeskoler landet over, sætter fokus på
uddannelsesmuligheder inden for transportområdet.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Køletekniker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

28

30

.

1

108
44
0
0
0

105
34
0
0
0

120
64
0
0
0
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Fuldførelsesprocent **

85

84

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

0,89

0,90

Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,02

0,05

0,91

0,05
0,00
Ingen data for etnicitet
Ingen data for køn

Ingen
data
0,06

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Køleteknikeruddannelsen er en mindre uddannelse, der i de senere år har oplevet en stigende
popularitet. De kompetencer, som køleteknikeren tilegner sig, efterspørges i højere grad i
nybyggerier, installation af varmepumper og ved virksomheders omstilling til grønne teknologier til
opvarmning og nedkøling. Sammenholdt med stigende fokus på lovmæssige tiltag inden for grønne
initiativer og drivhusgasser, herunder økonomiske incitamenter for virksomhedernes omstilling,
skaber det stigende efterspørgsel efter faglærte køleteknikere, hvilket giver gode jobmuligheder og en
attraktiv løn. Dette afspejles i den meget høje beskæftigelsesfrekvens.
I 2015 er der indgået 64 uddannelsesaftaler, hvilket er det højeste siden 2007, hvor gennemsnittet har
ligget på 51 aftaler om året.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
2

Nej
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Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Danmark er fortsat førende inden for udviklingen af anlægssystemer og komponenter til køling med
naturlige kølemidler i form af blandt andet CO2 og HC (kulbrinter).
På baggrund af ny lovgivning, der blev beskrevet i udviklingsredegørelsen 2016, har Udvalget
iværksat udvikling af nye AMU-udviklingsaktiviteter på området for køling og varmegenvinding med
CO2 samt uddannelse i anvendelse af HFO som køling. Målene er færdigudviklede med udgangen af
2016 og er efterspurgt i branchen.
Der er fortsat stor fokus på kølemidler og varmegenvinding, hvilket landsskolen i Hadsten, Den
Jydske Haandværkerskole, er opmærksomme på. Skolen er samtidig i færd med at foretage de sidste
tilpasninger på EUD-delen som følge af reformen.
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6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Køleteknikerens praktikmål blev i den forbindelse efterset og udvalget vurderede, at der
ikke var behov for justeringer. I løbet af 2017 vil MI for udvalgte uddannelser foretage en opfølgning
på, om den nye taksonomi og de indholdsmæssige ændringer af praktikmål har haft den ønskede
effekt til kvalitetsstyring af praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
X

Nej

LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
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centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Udvalget har i 2016 foretaget en analyse på det køletekniske område. Analysens formål var blandt
andet at klarlægge den geografiske efterspørgsel efter køleteknikere.
Analysen har vist, at der i øjeblikket bliver underuddannet i Østdanmark. Det er Udvalgets vurdering,
at der er tilstrækkelige praktikpladser, men at det rummer en geografisk dimension, da der mangler
lærlinge på Sjælland.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
64
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

60

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

70

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Resultatet af EUD-udbudsrunden på køleteknikeruddannelsen er, at der kommeR et udbud af GF2
ved TEC (København) som supplement til landsskolens udbud i Hadsten. Effekten af dette udbud i
Østdanmark er svær at forudsige og udvalget regner med at det vil få positiv indflydelse på antal
indgåede uddannelsesaftaler i de kommende år.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Udvalget vurderer, at der er for få elever, som søger uddannelsen, for at antallet af udlærte vil kunne
dække nuværende og/eller fremtidig behov for arbejdskraft. Udvalget har på baggrund af denne
vurdering allerede igangsat eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Udvalget er opmærksom på, at det er nødvendigt med øget tilgang af elever til
køleteknikeruddannelsen Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg, organisationer og
eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og specifikt inden for
industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
Udvalget understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger
betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem
konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne
målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens
områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige
stolthed i fagene blandt eleverne.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Tandteknikerfagets Fagets Faglige Udvalg
5. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til
Laboratorietandtekniker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i
det aktuelle år
1)
Tallene indeholder alle elever - også trin 1 Basistandtekniker

1

20131) 20141) 20151)
12
5
?
15
2
1
145
173
166
98
108
71
21
33
24
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
38
40

2014
40
47

2015

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:
Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

2013*

2014**

2015*** 2016****

0,29
0,2
0
0,27
0,04

0,43
0,2
0
0,45
0,45

0,23
0,33
0,0429
0,21
0,07

0,25

(M0,31
K0,27)

(M0,72
K0,27)

(M0,19
K0,26)

(M0,25
K0,26)

0,06
0,01

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
En overvejende andel af uddannede laboratorietandteknikere har anden etnisk baggrund end dansk.
Nøgletallene indeholder alene tal for laboratorietandteknikere og ikke tal for de, der er uddannet via
en ”§ 15, skt. 3-uddannelse” - Klinisk tandteknikerassistent

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
Nej
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
X
Udvikling af iværksætterkultur
X
Andet
X
2
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

X

X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Tal for beskæftigelsesfrekvensen har i flere år været lavt, hvilket har foranlediget, at Fagligt udvalg i
forbindelse med reform 2015 har udviklet en ny tandteknikeruddannelse, hvor der er taget højde for
internationalisering og teknologiudvikling i branchen, hvilket i væsentlig grad højner kvaliteten i
uddannelsen:
- Anvendelse af CAD/CAM er implementeret i uddannelsen for at imødekomme kravet fra
Tandlægerne.
- Kravet fra myndighederne til det medicinske udstyr er blevet en del af uddannelsen.
- 3D-print er medtaget med henblik på videre udvikling af den teknologiske side i branchen
Behov for ændringer
Fremstillingen af den partielle protese altså det støbte stel foregår på speciallaboratorier, der typisk
kun arbejder med denne disciplin. Der er ganske få af disse speciallaboratorier, hvilket gør det
umådelig svært at anvende dem som praktikvirksomheder for samtlige elever i uddannelsen.
I uddannelsesordningen er der derfor behov for at foretage en mindre ajourføring af to praktikmål:
• 12373 Partielle proteser (målpind 7, 8 og 9)
• 12396 Kombinationsprotetik (målpind 9 og 11)
Indholdet i praktikmålet 12449 Tandregulering/aftryktagning er meget specialiseret i forhold til de
praktikvirksomheder, der er i branchen og målet kan give uhensigtsmæssige udfordringer i
forbindelse med godkendelse til at have elever. Det er kun ganske få virksomheder, der er
specialiseret inden for praktikmålet.
Det er mest almindeligt, at de kommunale tandklinikker beskæftiger sig med denne del af branchen.
Historisk set har ”faget” alene været gennemført som skoleundervisning.
I uddannelsesordningen er der derfor behov for at nedlægge et praktikmål:
• 12449 Tandregulering/aftryktagning
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I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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(Sæt kryds) Ja

a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse

Nej

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er jf. reform 2015 foretaget en gennemgribende ajourføring af uddannelsen for at tilpasse
uddannelsen til branchens fremtid.
Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at vurdere, hvorvidt ændringer fungerer efter intentionen.
Da uddannelsens varighed inkl. grundforløb er 4 år og 6 måneder vil resultatet af ændringerne
foretaget i 2015 tidligst kunne registreres omkring 2019 – 2020. Dog oplyser skoler, der har optaget
elever på uddannelsen efter gennemførelse af reform 2015, at det er andre og mere motiverede
elever, der er blevet optaget på uddannelsen.
Umiddelbart kan det se ud som om, at ændringerne jf. reformen har virket i positiv retning særligt i
forhold til elevgrundlaget.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
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Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
I uddannelsesordninger for laboratorietandtekniker er det under ”Praktikuddannelse” beskrevet, at
uddannelsen i praktikvirksomheden skal tilrettelægges så skoleundervisning og praktikuddannelse
supplerer hinanden og med stigende sværhedsgrad – både i forhold til arbejdsopgaver og personlige
kvalifikationer.
Det Faglige Udvalg har udarbejdet en praktikvejledning til brug for praktikvirksomheder. Ved brug af
denne, kan virksomheden og eleven følge, i hvilken grad eleven har opnået praktikuddannelsens mål.
Udvalget har fokus på at få etableret praktikuddannelse i både nuværende som i nye
praktikvirksomheder. Praktikuddannelsen kan, afhængig af virksomhedernes størrelse og egenart,
foregå ved aftaler for hele eller dele af uddannelsen.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

X

Nej

Det Faglige Udvalg har anbefalet en AUB-ansøgning fra Det lokale Uddannelsesudvalg for
tandteknik - et projekt for at få flere elever i ordinær praktik. Projektet er gennemført og
afrapporteret.
Praktikcentrets medarbejdere arbejder målrettet på at få flere dentalvirksomheder til at indgå
uddannelsesaftaler – både aftaler for hele uddannelsen og for korte eller del-aftaler.
Geografisk ses en mindre forskel i hvilken udstrækning det lykkes at få elever fra skolepraktik og i
uddannelsesaftale, herunder også korte aftaler.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:

X

Nej

Et nyligt gennemført AUB-projekter viser, at der findes en del praktikvirksomheder og også
potentielle praktikvirksomheder.
Udfordringen er, at mange af virksomhederne er små, derfor ikke har tilstrækkeligt
personalekapacitet eller økonomisk råderum til at indgå uddannelsesaftaler for hele uddannelsen.
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
1
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

5

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

5

Tandteknikerfagets Faglige Udvalg har en forventning om, at et øget antal elever vil gennemføre
uddannelsen med en hel eller delvis aftale i en praktikvirksomhed.
Tandteknik - både aftagelig og fast – er i vækst, særligt grundet teknologisk udvikling, hvor digitale
fremstillingsmetoder vinder indpas på laboratorierne. Der fremstilles protetik vha. CAD/CAM og til
dette vil der være behov for kvalificerede medarbejdere.
Uddannelsen er med reform 2015 ændret, så der nu indgår de elementer, som branchen efterspørger
– fx CAD/CAM og 3D print.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.

Det Faglige Udvalg har udarbejdet et oplysningsskema til brug for ansøgning om godkendelse som
praktikuddannelsessted for elever ved Laboratorietandteknikeruddannelsen. Af dette fremgår hvilke
praktikmål, der gælder for uddannelsen samt at der er mulighed for at søge godkendelse som
praktikuddannelsessted for en mindre del af uddannelsen, hvis virksomheden ikke har mulighed for
at have elever i hele praktikuddannelsen

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:

Transporterhvervets Uddannelser

Dato:

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til lager og terminal
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
X

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år

2013
854

2014
823

2015
762

Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

529
116
230

510
109
211

571
119
264

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
375
75

2014
460
74

2015
-

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,82
0,09

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,83
0,09

0,84
0,09

Ingen 0,21
data
0,05
0,00

0,03

0,83
0,0029
0,01

0,04

0,06

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Som det fremgår af nøgletallene ovenfor, er antallet af igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det
aktuelle år faldet i perioden. Udvalget skal dog gøre opmærksom på, at nøgletallet ”igangværende
aftaler” opgjort pr. en bestemt måned på året kan være ganske misvisende, hvilket netop er tilfældet
her: Hvis man ser på udviklingen i antal igangværende aftaler over hele året (i eksemplet efterfølgende
for 2015) vil man se, at tallet for de øvrige 11 måneder i 2015 varierer mellem 875 (juni) og 902
(april) 1.
Antal indgåede aftaler i 2015 er væsentlig højere end de foregående år – der kan dog ikke konkluderes

1 Jf.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling`s statistikdatabase: http://statweb.unic.dk/Databanken/uvmdataweb/fullClient/Default.aspx?report=PRK-noegletal&res=1024x663

noget entydigt ud fra dette.
Udvalget forventer et svagt stigende eller stagnerende antal igangværende og indgåede aftaler for 20162017.
Det faglige udvalg kan konstatere, at der fortsat er en relativ høj beskæftigelsesfrekvens for
uddannelsen.
Udvalget har ingen kommentarer til forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem kønnene og i forhold
til etnicitet: Der er tale om historiske ikke-aktuelle data, som udvalget ikke har indflydelse på.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang [?]2
Udvikling af iværksætterkultur
Andet

X

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling

X

Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft

X

Teknologiudviklingen

X

Internationale forhold
Andet

X
X

2 Det er noget uklart, hvad der menes med denne del af skabelonen (pkt. 3 a): Præcision af sætningerne ”udvikling af en
innovativ tilgang” og ”udvikling af iværksætterkultur” vil nok være nødvendig, hvis der skal redegøres kvalificeret for dette.

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
1. Gensidig godskrivning af enslydende grundforløbskompetencer
I bekendtgørelserne til Havn, Kran, Lager, Lufthavn. Togklargører samt Vejgods er der
enslydende kompetencebeskrivelser i § 3, hele §3 er identiske i de 6 omtalte bekendtgørelser.
TUR ønsker, at der i de enkelte bekendtgørelser bliver fastlagt, at de omtalte GF2 giver adgang
til hovedforløb inden for samtlige 6 uddannelser.
2. Varighed af EUV-forløb
TUR har via henvendelser fra flere praktikvirksomheder erfaret, at EUV 2 forløbene er blevet
for korte til at personer uden brancheerfaring kan nå samme niveau som EUD eleverne. EUV
2 elever uden brancheerfaring skal have relativ meget skoleundervisning, hvorfor praktiktiden
bliver for kort. TUR har brugt et forkert beregningsprincip ved fastsættelsen af varig for de
enkelte EUV trin, set i forhold til, at et samlet EUV forløb højst må indeholde 2 års praktik.
TUR vil ændre på dette forhold i forbindelse med kommende bekendtgørelsesændring.
TUR ønsker både at ændre på varigheden af de enkelte trin for EUV 2 elever, men også at
indføre en fleksibel varighed for de enkelte trin, så den enkelte elevs behov kan tilgodeses.
3. Valgfri specialefag.
Der vil være behov for at udskifte og/eller valgfri specialefag.
4. Revision af den fastsatte godskrivning i skema 3 i bilaget til uddannelsesbekendtgørelsen
Den eventuelle dobbelt godskrivning, som er foretaget mellem fastsættelse af varighed for
skole- og praktikdelen i §2 stk. 3 og skema 3 i bilag 1 skal fjernes, hvorfor skema 3 skal
revideres.
5. Revision af § 3 stk. 7 i uddannelsesbekendtgørelsen
TUR er via henvendelser fra skolerne blevet opmærksom på, at EUV 2 elever uden
brancheerfaring ikke nødvendigvis bør være omfattet af §4 stk. 7 i
uddannelsesbekendtgørelsen. Der skal være mulighed for at give EUV 2 elever uden
uddannelsesaftale de samme grundforløbskompetencer som EUD eleverne.
Der skal også være mulighed for at lave ny mesterlære uddannelsesaftaler for EUV 2 elever, så
de kan få fagligt indhold i denne del af praktiktiden på samme niveau som EUD elever.

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).

(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

X

b) Speciale

X

c) Trin3

X

Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
a) Uddannelse

Nej

X

b) Speciale

X

c) Trin1

X

Ad. 1. Gensidig godskrivning af enslydende grundforløbskompetencer
TUR ønsker, at der i bekendtgørelserne til Havn, Kran, Lager, Lufthavn, Togklargører samt Vejgods
bliver fastlagt, at de enkelte uddannelsers GF2 giver adgang til hovedforløb inden for samtlige 6
uddannelser.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 2. Det faglige udvalg ønsker, at personer over 25 år med anden uddannelse, men uden
3

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan
udvalget overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser § 14, samt overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen
ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en
jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til
ministeriet.

brancheerfaring, kan få et længere uddannelsesforløb for praktikdelen.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 3. Valgfri specialefag
Omlægningen skal ske ved en ændring af uddannelsesordningen. Ændringen skønnes at være
udgiftsneutral.
Ad. 4. Ændring i bilag til bekendtgørelse.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 5. Ændring af §3 sk. 7.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen berører kun grundforløbet og
udvalget forventer, at der især vil blive brugt ny mesterlæreordning til dette, hvorfor udvalget skønner,
at det vil være udgiftsneutral.

Ad. a) Uddannelse

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

X

b) Speciale

X

c) Trin1

X

Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

1. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
De eneste ændringer i uddannelsen har været ajourføring af de valgfrie specialefag (fagrækken).

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget har udarbejdet en uddannelsesbog for uddannelsen, som er målrettet de
uddannelsesansvarlige (og eleverne) i virksomhederne. Uddannelsesbogen præsenterer uddannelsens
praktikmål både i forhold til detaljerede indholdsbeskrivelser og i forhold til den faglige progression i
uddannelsen samt sat i sammenhæng med skoleundervisningens indhold.
Derudover har udvalget udarbejdet en vejledning til uddannelse af mentorer og oplæringsansvarlige i
virksomhederne.
Udvalget er ligeledes i færd med at få udviklet et elektronisk dialogværktøj, således at virksomhederne
lettere kan etablere dialog med erhvervsskolerne, følge den enkelte elevs uddannelsesforløb samt
planlægge det nærmere indhold af praktikuddannelsen. Her kan man finde information om elevers
skoleperioder, kommende og beståede fag, fravær samt løbende udfylde online
uddannelsesjournal/praktikerklæringer, der baserer sig på de gældende praktikmål for uddannelsen.
Virksomhederne bliver adviseret, når det er tid til at udfylde journalen, mens skolerepræsentanter

ligeledes har mulighed for at følge praktikuddannelsen på tæt hold.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

X
Det faglige udvalg følger udviklingen i antallet af elever i skolepraktik – blandt andet ved dialog med de
godkendte udbydere af uddannelsen på kvartalsvise møder. Derudover aflægger udvalget så vidt muligt
en gang om året besøg på en udvalgt skole, hvor pågældende skoles faciliteter og
administrative/pædagogiske arbejde vedrørende skolepraktik/skolepraktikelever bliver præsenteret for
udvalget.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds) X

Nej
X

Jf. afkrydsningen: Det er udvalgets vurdering, at der for tiden er det nødvendige antal ledige
praktikpladser i forhold til antal ansøgere. Der kan dog være geografiske forskelle, hvor der i enkelte
dele af landet kan være et misforhold mellem antal praktikpladser og antal ansøgere. I visse dele af
landet er der udtalt mangel på elever, og andre steder i landet kan det tage lidt længere tid for eleven at
finde en praktikplads.
Det generelle indtryk er dog som nævnt, at der er det nødvendige antal praktikpladser med en tendens
til, at der mangler ansøgere til de ledige praktikpladser.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
571
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

550

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

550

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i

erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 24, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Det faglige udvalg er løbende i kontakt med de lokale uddannelsesudvalg og skolerne i forhold til at
tilvejebringe det nødvendige antal praktikpladser.
Som støtte for dialogen med virksomhederne, de lokale uddannelsesudvalg, skolerne og eleverne, har
udvalget blandt andet udviklet en hjemmeside (www.transportuddannelser.dk) med lettilgængelige
oplysninger om uddannelserne – denne som supplement til det faglige udvalgs overordnede
hjemmeside (www.tur.dk). Derudover er udvalget ved at få udviklet et elektronisk dialogværktøj, som
er målrettet praktikvirksomhederne, hvor virksomheden og eleven løbende kan følge uddannelsens
progression i forhold til praktikdelen sammenholdt med skoleperioderne. Udvalget har ligeledes
udarbejdet vejledningsmaterialer til brug for uddannelse af oplæringsansvarlige i virksomhederne.
TUR leverer løbende artikler til aviser og fagblade omkring erhvervsuddannelserne inden for
transportområdet.
TUR har i samarbejde med en række brancheorganisationer etableret hjemmesiden www.meritvejen.dk
med information til virksomheder om erhvervsuddannelser for voksne.
Udvalget fortsætter arbejdet med den løbende kvalitetsudvikling ved kontaktmøder med EUDskolerne, udvikling og revidering af uddannelsesbøger og logbøger, samt etablering af relevante
faglæreruddannelser.
Udvalget tilbyder skolerne et digitalt realkompetencevurderingsværktøj til dokumentation og
synliggørelse af uddannelsesveje fra ufaglært til faglært status inden for transportuddannelsesområdet.
Dette værktøj, som støttes af parterne i forbindelse med kompetencefondenes uddannelsesindsats,
understøtter gennemsigtighed og synlighed for brugerne (elever og virksomheder), når vejen til faglært
status skal afdækkes og kortlægges. Det er således udvalgets opfattelse, at dette værktøj bidrager til, at
flere får interesse for erhvervsuddannelserne og i øvrigt dermed understøtter en positiv udvikling i
forhold til antallet af praktikpladser.
Udvalget har valgt at anvende betydelige ressourcer på fortsat at deltage som demonstrationsfag ved
DM i Skills, da dette efter udvalgets vurdering giver gode muligheder for at markedsføre uddannelsen både for kommende elever og for nuværende og kommende praktikvirksomheder.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
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§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

Landbrugsuddannelsen- udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato: 07-10-2016

Jordbrugets Uddannelser

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Landmand
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
X
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
2970
1940
0
0
0

2014
2656
1662
0
0
13

2015
2525
1735
0
0
8

Nøgletal:
Fuldførte * Landbrugsuddannelsen Trin 2
Virksomhedsleder Trin 3
Agrarøkonom Trin 4
Fuldførelsesprocent ** Trin 2

2013
813
298
139
76

2014
847
273
98
76

2015
285
125

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,74
0,17
0,0532
0,06
0,06

0,72
0,16
0,0225
0,04
0,13

0,72
0,15
0,0362
0,01
0,08

0,67

0,14
0,13

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Nøgletallene giver ikke anledning til ekstraordinære tiltag. De små udsving er et udslag af den generelle
samfundsudvikling og ikke specifikt landbrugsrelateret.
Gennemførelsesprocenten for Trin 3 og 4 ligger omkring 95 %

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Andet.
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet.

x

(Sæt kryds)

Ja

Nej

x
x
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Erhvervets konkurrencesituation internt, nationalt og internationalt kræver at medarbejdere i
landbruget hele tiden forholder sig til produktionen og mulighederne for at specialisere denne,
nedsætte omkostningerne eller forbedre produktet.
Værdiforøgelsen ligger i stigende grad i forarbejdnings- og afsætningsleddet hvilket gør området
interessant for den enkelte producent. Uddannelsen skal derfor række længere end til stalddøren.
Naturpleje er et aktuelt emne, hvor der er aftalt møde med Naturerhvervsstyrelsen om hvordan
undervisningen kan styrkes. Dette kan medføre et behov for en ændring/tilpasning.
Begrænsninger i miljøfølsomme områder og ønsket om at nedsætte påvirkningen af naturen gør
begrebet præcisionslandbrug aktuelt. Dette kan indgå i hele uddannelsesforløbet
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a)
Ad. b) Speciale
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.

Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) En gennemgang af kompetencemål der omfatter produktkvalitet, afsætning, husdyrvelfærd og
naturpleje.

Ad. c) På trin 4 . Er der en fejl i den eksisterende bekendtgørelse § 4 Stk 2 . nr. 6 hvor der i teksten
skal stå nr. 5 i stedet for nr. 3.
§ 6. Stk. 2 og 3 ønsker udvalget at se på formuleringen af de afsluttende prøver og bedømmelse.
§ 6 stk. 4 og 5 skal tekst i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen koordineres og tilrettes med
hensyn til prøver og resultatbeskrivelse ( projektopgave og afsluttende prøve )
Kompetencebeskrivelserne vedr. præcisionslandbrug og brug af fx Droner skal indgå i en revision af
bekendtgørelse og uddannelsesordning.
Ovenstående forventes ikke at have økonomiske konsekvenser.

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
De elektroniske praktikerklæringer er opdaterede og flere skoler har indledt arbejdet omkring
implementering af disse. Det er fortsat flertallet af elever og praktikpladser der benytter de fortrykte
praktikerklæringer.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget er i dialog med skolerne om opfølgning på den eleverne via elevbesøg og opfølgning på
praktikpladserne. Skolerne indgår aktivt i praktikpladsarbejdet i samarbejde med organisationerne i Det
faglige udvalg.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:
(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Ja

Nej
x

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Det er udvalgets opfattelse, at der er et tilstrækkeligt antal praktikpladser, men at der kan være enkelte
elever der oplever problemer på baggrund af et snævret praktikpladsønske eller en begrænset mobilitet.
Udvalgets forventninger, sidste år, er delvist blevet indfriet ved at den forventede nedgang i antal
praktikpladser ( færre landbrug ) procentuelt er sket ved en større nedgang hos husdyr og
plantegodkendelserne ca. 10 % mens der ved Jordbrugsmaskinføreruddannelsen kun er sket et fald på
6 %.
Dette ændre ikke ved, at der fortsat er et tilstrækkeligt antal praktikpladser da antallet af godkendte
elever pr. praktikplads er stigende på baggrund af større enheder.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
1735
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

1800

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

1850

Tilbagemeldingerne fra skolerne er et øget indtag på Grundforløb 1 og 2.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
I foråret 2016 indførte vi et nyt elektronisk system for virksomhederne mht. ansøgning om godkendelse
som praktikplads. Virksomheden taster deres oplysninger og sender disse fra hjemmesiden. Med en
sagsbehandlingstid på under 14 dage, er der tale om en forbedret service, og virksomhederne kan
hurtigt få svar på spørgsmål om deres aktuelle godkendelse og yderligere muligheder.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Lastvognsmekaniker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

x

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

6

16

.

1

357
142
16
20
12

449
151
26
42
9

449
200
17
43
5
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Fuldførelsesprocent **

55

55

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens) Note 1
Videreuddannelsesfrekvens

0,78
0,15

Selvstændighedsfrekvens agg. for 2010-2014
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,77
0,17

0,79
0,09

0,01
Mangelfuld data
Mangelfuld data

0,86
Ingen
data

Note 1: For 2016 er tallet for lastvognsmekanikere anvendt. For de tidligere år er mekaniker anvendt.
Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Uddannelsen til personvognsmekaniker og lastvognsmekaniker har tidligere været samme
uddannelse, men fra den 1. juli 2011 er uddannelserne i midlertidig splittet op. Det medfører risiko
for ikke valid data for lastvognsmekanikeruddannelsen. Beskæftigelsen er dog forholdsvis høj for
lastvognsmekanikere, hvilket stemmer godt overens med udvalgets fornemmelse af, at branchen
mangler faglærte inden for området.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Ja
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.

2

Nej
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Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er tilføjet talentspor og række nye højniveaufag på uddannelsen fra den 15. juli 2016, vi afventer
resultaterne af de nye tiltag.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
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Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Lastvognsmekanikerens praktikmål blev i den forbindelse justeret en anelse. I løbet af
2017 vil MI for udvalgte uddannelser foretage en opfølgning på, om den nye taksonomi og de
indholdsmæssige ændringer af praktikmål har haft den ønskede effekt til kvalitetsstyring af
praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

X
LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)

5
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Vi mangler elever på uddannelsen

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
201
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

180

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

200

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at der er for få elever, som søger uddannelsen, for at antallet af udlærte vil kunne dække
nuværende og/eller fremtidig behov for arbejdskraft. MI har på baggrund af denne vurdering
allerede igangsat eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Industriens Uddannelser er opmærksom på, at det er nødvendigt med øget tilgang af elever til
lastvognsmekanikeruddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg, organisationer
og eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og specifikt inden
for industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
MI understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger
betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem
konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne
målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens
områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige
stolthed i fagene blandt eleverne.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Det faglige udvalgs navn:

Transporterhvervets Uddannelser, TUR

Dato:

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til:
Lufthavnsuddannelsen.
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
X

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af REU og
fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette
måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra frekvenser
udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.

For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet,
bør udvalget forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under
trin og specialer i andre uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:

2013

2014

2015

Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år

56

52

46

Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år

57

43

40

Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år

0

0

0

Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

0

0

0

Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

0

0

0

Nøgletal:

2013

2014

2015

Fuldførte *

81

138

Fuldførelsesprocent **

77

74

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som
forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv
indsætte tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

1,00

0,94

1,01

Videreuddannelsesfrekvens

0,01

0,01

0,01

Selvstændighedsfrekvens tabel 22 agg for 2010 - 2014

2015*** 2016****

0,0029 antal 347

Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

Ingen
data

Ingen
data

Ingen
data

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

Ingen
data

Ingen
data

Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.

0,97

*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres
beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012, opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres
beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres
beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres
beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan
hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der blev indgået et forholdsvis højt antal uddannelsesaftaler i 2012 som følge af den daværende bonuspræmieordning. Det faglige udvalg vurderer således, at den efterfølgende nedgang i antal uddannelsesaftaler, er en
direkte konsekvens af nedlæggelsen af bonus- præmieordning med udgangen 2012. Man ser en yderligere tilbagegang
i 2014, som igen må anses som et resultat af de ændrede regler i 2012. Desuden melder flere praktikvirksomheder, at
der mangler kvalificerede unge, specielt i Københavnsområdet, som har taget relevant grundforløb.

Den høje beskæftigelsesfrekvens viser tydeligt behovet for erhvervsuddannelse på dette område. Der er ingen tal at
finde på beskæftigede kvinder og etnicitet, men udvalget ved, at der er ganske få.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens
område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:

a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang

x

Udvikling af iværksætterkultur

x

Andet

x

b.

Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling

x

Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft

x

Teknologiudviklingen

x

Internationale forhold

x

Andet

x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov

Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
1. Gensidig godskrivning af enslydende grundforløbskompetencer.
I bekendtgørelserne til Havn, Kran, Lager, Lufthavn. Togklargører samt Vejgods er der enslydende
kompetencebeskrivelser i § 3, hele §3 er identiske i de 6 omtalte bekendtgørelser.
TUR ønsker, at der i de enkelte bekendtgørelser bliver fastlagt, at de omtalte GF2 giver adgang til
hovedforløb inden for samtlige 6 uddannelser.

2. Varighed af EUV-forløb.
Personer over 25 år med anden uddannelse, men uden brancheerfaring, bliver automatisk EUV spor 2
elever. TUR har via henvendelser fra praktikvirksomheder erfaret, at EUV 2 forløbene i flere uddannelser er
blevet for korte til at personer uden brancheerfaring kan nå samme niveau som EUD eleverne. Denne
elevtype skal have megen skoleundervisning, hvorfor praktiktiden bliver for kort. TUR har brugt et forkert
beregningsprincip ved fastsættelsen af varighed for de enkelte EUV trin, set i forhold til, at et samlet EUV
forløb højst må indeholde 2 års praktik. TUR vil ændre på dette forhold i forbindelse med kommende
bekendtgørelsesændring.
TUR ønsker både at ændre på varigheden af de enkelte trin for EUV 2 elever, men også at indføre en
fleksibel varighed for de enkelte trin, så den enkelte elevs behov kan tilgodeses.
De uddannelser, der indeholder disponentniveau, har dog et særligt problem omkring den samlede varighed
af praktiktiden.

3. Valgfri specialefag. Der vil være behov for at tilknytte og afkoble valgfri specialefag.
TUR udvikler og afmelder løbende AMU uddannelser, hvoraf nogle er medtaget som valgfri specialefag i
en eller flere erhvervsuddannelser. Listen over valgfri specialefag ønskes opdateret.

4. Revision af den fastsatte godskrivning i skema 3 i bilaget til uddannelsesbekendtgørelsen.
TUR ønsker at revidere listen i skema 3 i bilag til bekendtgørelserne. Listen skal opdateres i forhold til
relevante uddannelser. Den eventuelle dobbelt godskrivning, som er foretaget mellem fastsættelse af
varighed for skole- og praktikdelen i §2 stk. 3 og skema 3 i bilag 1 skal fjernes, hvorfor skema 3 skal
revideres.

5. Revision af § 3 stk. 7; godskrivning ift. grundforløb for EUV spor 2 elever – mulighed for
undtagelsesbestemmelse ift. EUV-elever med anden uddannelse og uden brancheerfaring
samt ny-mesterlæreelever.
TUR har via henvendelser fra skolerne blevet opmærksom på, at EUV 2 elever uden brancheerfaring ikke
nødvendigvis bør være omfattet af §4 stk. 7 i de enkelte bekendtgørelser. Der skal være mulighed for at give
EUV 2 elever uden uddannelsesaftale de samme grundforløbskompetencer, som EUD eleverne.
Der skal også være mulighed for at lave ”Ny mesterlære” uddannelsesaftaler for EUV 2 elever, så de kan få
fagligt indhold i denne del af praktiktiden, på samme niveau som EUD elever.

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til
ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bilag 4).

(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

x

b) Speciale

x

c) Trin1

x

Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes endvidere
skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning. Skønnene bedes være
bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan
udvalget overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser § 14, samt overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen
ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en
jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til
ministeriet.

(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

x

b) Speciale

x

c) Trin1

x

Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

De konkrete udviklings- og ændringsbehov er beskrevet i skema 4.
For de enkelte områder vurderer det faglige udvalg følgende:

Ad. 1. Gensidig godskrivning af enslydende grundforløbskompetencer.
TUR ønsker, at der i bekendtgørelserne til Havn, Kran, Lager, Lufthavn, Togklargører samt Vejgods bliver fastlagt, at
de enkelte uddannelsers GF2 giver adgang til hovedforløb inden for samtlige 6 uddannelser.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.

Ad. 2. Det faglige udvalg ønsker, at personer over 25 år med anden uddannelse, men uden brancheerfaring, kan få et
længere uddannelsesforløb for praktikdelen.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.

Ad. 3. Valgfri specialefag
Omlægningen skal ske ved en ændring af uddannelsesordningen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.

Ad. 4. Ændring i bilag til bekendtgørelse.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.

Ad. 5. Ændring af §3 sk. 7.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen berører kun grundforløbet og udvalget forventer,
at der især vil blive brugt ny mesterlæreordning til dette, hvorfor udvalget skønner, at det vil være udgiftsneutral.

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal dækkes, hvis
ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).

(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

x

b) Speciale

x

c) Trin1

x

Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De uddannelsesmæssige
konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse

Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ikke foretaget ændringer i uddannelsen i forlængelse af sidste års udviklingsredegørelse.

Flere af de ændringer, som skete i forbindelse med reform 2015, har vist sig at være uhensigtsmæssige jf. skema 4.

6. Praktik og praktikpladser

6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen

Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære
praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt 2. Der bør
desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og
praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2. Derudover kan udvalget
tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og centrene/skolerne om indholdet i
skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)

Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:

I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen, har det faglige udvalg fastsat nye detaljerede praktikmål for
uddannelsen. Praktikmålene skal medvirke til en sikring af øget kvalitet i uddannelsen, da en større indholdsmæssig
præcisering og detaljeringsgrad, vil gøre det lettere for virksomhederne og de oplæringsansvarlige at tilrettelægge
lærlingenes praktiske oplæring i progression og sammenhæng med skoleundervisningens indhold.

TUR har udarbejdet uddannelsesbøger, som præciserer og synliggør praktikmålene og de tilhørende målpinde over for
virksomheder og elever.

Det faglige udvalg har udarbejdet en vejledning til uddannelse af mentorer og oplæringsansvarlige i virksomhederne,
som skal bidrage til at sikre kvaliteten i praktikuddannelsen. Med udgangspunkt i denne har TUR i foråret 2016 afholdt
en faglæreruddannelse med henblik på at opkvalificere skolernes uddannelse af mentorer og oplæringsansvarlige i
transportvirksomheder. I denne forbindelse har TUR udarbejdet en brochure ”Få succes med din lærling”, der skal
bidrage til at udbrede kendskabet til mentoruddannelsen.
Endvidere er det faglige udvalget i færd med at udvikle et online dialogværktøj, således at virksomhederne lettere kan
etablere dialog med erhvervsskolerne, følge den enkelte lærlings uddannelsesforløb samt planlægge det nærmere
indhold af praktikuddannelsen.
Her kan man finde information om elevers skoleperioder, kommende og beståede fag, fravær samt løbende udfylde en
online uddannelsesbog/praktikerklæringer, der baserer sig på de gældende praktikmål for uddannelsen. Virksomhederne
vil blive adviseret, når det er tid til at udfylde uddannelsesbogen, mens skolerepræsentanter ligeledes har mulighed for
at følge praktikuddannelsen på tæt hold.
Værktøjet udvikles blandt andet i en mobilversion, så den nemt kan tilgås fra flere platforme, såsom IPads og
smartphones.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
x

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser

Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at virke
for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.

I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)

Ja

Nej

x

Det er det faglige udvalgs opfattelse, at de i takt med den stigende beskæftigelse også er sket i en stigning i
efterspørgslen på lærlinge. TUR er fra flertallet af transportskolernes side blevet oplyst om, at der på transportområdet

er ledige praktikpladser, som virksomhederne ønsker besat.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten af
udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:

II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)

Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:

46

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

50

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

60

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

Det er udvalgets opfattelse, at erhvervsuddannelsesreformens øgede fokus på kvalitet vil højne interessen for
transportområdets uddannelser samt tiltrække flere kvalificerede unge under 25 år.
Ifølge det faglige udvalgs oplysninger er der dog imidlertid meget der tyder på, at der nogle steder i landet er ledige
praktikpladser og at praktikvirksomhederne har svært ved at finde kvalificerede ansøgere til praktikpladserne.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.

Beskrivelse:
Udvalget har stor fokus på at sikre, at der tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser jf. de løbende årlige optag
af elever. Meget tyder på, at branchen i de kommende år vil få brug for øget tilgang af arbejdskraft, hvorfor
erhvervsuddannelserne bliver en væsentlig kilde til rekruttering. Beskæftigelsesmulighederne forventes at være relativt
gode inden for området de kommende år.

Udvalget har fastsat flg. initiativer i forhold til ovennævnte:
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§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

1. Markedsføring af TURs hjemmeside www.transportuddannelser.dk med fokus på
erhvervsuddannelser inden for transportområdet.
2. Markedsføring af mentoruddannelse for oplæringsansvarlige i transportvirksomheder.
3. Lancering af digitalt dialogværktøj til brug for virksomheder, skoler og ledige.
4. AUB-ansøgninger behandles, vurderes og attesteres to gange årligt.
5. TUR afsætter midler til sikring af løbende information til virksomhederne om rammer, vilkår og
bonusordninger ved ansættelse af lærlinge. Dette sker gennem www.tur.dk og via nyhedsbreve,
der videreformidler relevant viden om praktikpladser.
6. TUR leverer løbende artikler til aviser og fagblade omkring erhvervsuddannelserne inden for
transportområdet.
7. TUR har i samarbejde med en række brancheorganisationer etableret
hjemmesiden www.meritvejen.dk med information til virksomheder om erhvervsuddannelser
for voksne.
8. Udvalget fortsætter arbejdet med den løbende kvalitetsudvikling ved kontaktmøder med EUDskolerne, udvikling og revidering af uddannelsesbøger og logbøger, samt etablering af relevante
faglæreruddannelser.
9. Udvalget tilbyder skolerne et digitalt realkompetencevurderingsværktøj til dokumentation og
synliggørelse af uddannelsesveje fra ufaglært til faglært status inden for
transportuddannelsesområdet. Dette værktøj, som støttes af parterne i forbindelse med
kompetencefondenes uddannelsesindsats, understøtter gennemsigtighed og synlighed for
brugerne (elever og virksomheder), når vejen til faglært status skal afdækkes og kortlægges. Det
er således udvalgets opfattelse, at dette værktøj bidrager til, at flere får interesse for
erhvervsuddannelserne og i øvrigt dermed understøtter en positiv udvikling i forhold til antallet
af praktikpladser.
10. TUR gennemfører i samarbejde med Transportens Uddannelsesfond en målrettet kampagne
over for folkeskolerne (9. til 10. klasse) om brug af computerspillet ”Cargo Dynasty”, som et
centralt værktøj til almen indlæring i transportfaglige emner og til synliggørelse af
arbejdsområder i transportbranchen. Kampagnen kulminerer i et landsmesterskab for
folkeskoleklasser på DM-Skills 2017.
11. TUR deltager med demonstrationsfag på DM-Skills 2017 og markedsfører samtidig de øvrige
erhvervsuddannelser inden for transportområdet.
12. Job i transport. Arbejdsmarkedets parter gennemfører en kampagne ”job i transport”, der via
hjemmesiden www.jobitransport.dk og besøg på bl.a. folke- og efterskoler landet over, sætter
fokus på uddannelsesmuligheder inden for transportområdet.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med links
og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes suppleres
med links og bilag.

Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Maritime
håndværksfag
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
x
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:

2013

2014

2015

1

44
23
0
0
0

44
25
0
0
0

53
25
0
0
0
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Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

14
51

15
65

.
.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

0,68

0,71

0,64

Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens agg. 2010-2014
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,25

0,11

0,11
0,06
Mangler Mangler Mangler
data
data
data
Mangler Mangler Mangler
data
data
data

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

Mangler
data
0,06
Mangler
data
Mangler
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget er opmærksomt på, at beskæftigelsesfrekvensen er relativt lav over den seneste årrække.
Udvalget vil følge udviklingen inden for denne uddannelse.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

2

Ja

Nej
x
x
x
Nej
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Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

x
x
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Se punkt 2 og 3

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Ingen ændringer

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)

Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
4
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Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Maritime Håndværksfags praktikmål blev i den forbindelse efterset og udvalget
vurderede, at der ikke var behov for justeringer. I løbet af 2017 vil MI for udvalgte uddannelser
foretage en opfølgning på, om den nye taksonomi og de indholdsmæssige ændringer af praktikmål
har haft den ønskede effekt til kvalitetsstyring af praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
x

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Det vurderes at kapaciteten er tilstrækkelig.

Nej

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
25
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

30

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

30

Der forventes stabil praktikpladsudviklingen i de næstkommende år.

5
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III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at uddannelsen har en tilpas volumen i forhold til at kunne dække nuværende og/eller
fremtidig behov for arbejdskraft. For at opretholde den nuværende volumen har MI allerede igangsat
eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser: Industriens Uddannelser har ultimo
2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med godkendte praktiksteder, så virksomheder,
der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har
bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status til passiv, hvilket betyder et bedre og
mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for praktikpladssøgende eleverne og skolernes
virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en række virksomheder til at overveje at tage
elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med disse virksomheder og har, såfremt
virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser. Det er besluttet, at dette vil være en
årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i
gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser
primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder,
DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Industriens Uddannelser er opmærksom på, at det er nødvendigt med løbende tilgang af elever til De
maritime håndværksfag. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg, organisationer og
eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og specifikt inden for
industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
MI understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger
betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem
konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne
målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens
områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige
stolthed i fagene blandt eleverne.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Træets Uddannelsesudvalg
13.10. 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Maskinsnedker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
x
og med 6.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
177
74
10
32
0

2014
186
87
17
27
13

2015
182
90
17
44
0

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
54
65

2014
51
70

2015
58
70

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,76
0,09

0,84
0,11

1

0,75
0,11

0,84
0,1
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Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,0173 0,0055
0,77
0,86
0,77
0,83

0,0052
0,73
0,74

0,84
0,8

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Igangværende uddannelsesaftaler i 2015 ligger stort set på niveau med antal igangværende aftaler i
2014. Det samme er gældende for antallet af indgåede aftaler i 2015, dog er der her tale om en lille
stigning, både i forhold til 2013 og 2014. De ordinære aftaler udgør 80 procent, mens de korte aftaler
udgør 15 procent. Dertil skal lægges 5 procent restaftaler efter aftaler og efter skolepraktik. Antallet af
elever optaget i skolepraktik er steget med 62 % i 2015 i forhold til i 2014. Årsagen er, at eleverne
bliver optaget hurtigere efter afslutning af grundforløbet. Antallet af praktikpladssøgende elever er 0
for elever, der har afsluttet grundforløbet. Udvalget finder, at det er positivt, at der ikke tabes nogen
elever mellem overgangen fra grundforløb til hovedforløb. En af årsagerne er, at der fortsat er ledige
praktikpladser inden for området, især i Jylland. Beskæftigelsesfrekvensen er høj 0,84, og der er stor
efterspørgsel efter faglærte maskinsnedkere.
Beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn giver ikke anledning til kommentarer, eftersom den er
mindre en 0,1.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

x
x
x
Ja

x
2

Nej

Nej
x
x
x
x
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4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udvalget ønsker at ændre i bilag 1 i Bekendtgørelsen i forhold til hvilke AMU mål, der udløser
standardmerit, og hvor lang merit det kan give.
Udvalget ønsker at ændre i bekendtgørelsens §6 stk. 5 mht. vægtningen af henholdsvis teori og praktik
i det samlede resultat af svendeprøven. Årsagen er, at der med reformen i 2015 blev ændret i
svendeprøven, så der ikke mere er en særskilt teoriprøve. I stedet udgør en projektrapport sammen
med den mundtlige prøve den teoretiske del af prøven. Udvalget ønsker, at ændringen afspejler sig i
vægtningen af karakterer for henholdsvis den teoretiske og den praktiske prøve.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet.
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. A) Uddannelse
Udvalget ønsker at ændre i bilag 1 i Bekendtgørelsen i forhold til, hvilke AMU mål, der udløser
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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standardmerit. På nuværende tidspunkt udløser fem dages deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse én
dages merit i EUD, hvis den er gennemført inden for de sidste tre år. Træets Efteruddannelsesudvalg
har nu gennemført en analyse, hvor de uddannelsesmål, der indgår i maskinsnedkeruddannelsernes
skolefag er blevet sammenlignet med de AMU mål, der er tilkoblet TE’s FKB’er. På baggrund af
analysen er der efterfølgende defineret, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser, der kan udløse
standardmerit i skoleundervisningen på eud. Desuden er der en anbefaling i forhold til, hvor mange
dages merit de bør kunne give. Udvalget ønsker derfor at indsende et nyt forslag til bilag 1 i
Bekendtgørelsen.
Det skønnes ikke, at der er økonomiske konsekvenser af ændringen.
Ad. b) Speciale
Udvalget ønsker at ændre i bekendtgørelsens §6 stk. 5 mht. vægtningen af henholdsvis teori og praktik i
det samlede resultat af svendeprøven. Det samlede resultat i nuværende bekendtgørelse fremkommer
ved en vægtning, hvor teori indgår med 40% og det praktiske produkt indgår med 60%.
Udvalget ønsker at ændre, så det samlede resultat af svendeprøven fremkommer ved et vægtet
gennemsnit, hvor karakteren for projektrapport og den mundtlige prøve indgår med 1/3, og karakteren
for den praktiske prøve, henholdsvis det praktiske produkt indgår med 2/3.
Årsagen er, at der med reformen i 2015 blev ændret i svendeprøven, så der ikke mere er en særskilt
teoriprøve. I stedet udgør en projektrapport sammen med den mundtlige prøve den teoretiske del af
prøven. Udvalget ønsker, at ændringen afspejler sig i vægtningen af karakterer for henholdsvis den
teoretiske og den praktiske prøve.
Det er nødvendigt med ændringer både i bekendtgørelse og uddannelsesordning, eftersom det drejer sig
om en afsluttende prøve.
Det skønnes ikke, at der er økonomiske konsekvenser af ændringen.
Ad. c) Trin1
Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.
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5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Udvalget fik ændret i tiden til den afsluttende prøve for trin 1 fra 100 til 50 timer. Prøvens længde
afspejler dermed den reducerede undervisningstid for EUV. Desuden blev der rettet i Bilag 1 til
Bekendtgørelsen, hvor elever under 25 år med gymnasiale eksamener fik samme godskrivning som
elever over 25 år. Udvalget ved ikke om ændringerne fungerer efter intentionen, eftersom de ikke er
afprøvet endnu.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Det faglige udvalg har tæt kontakt med de lokale repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg i
forbindelse med deres ansvar og opgaver. Som led i det faglige udvalgs ordinære møder besøger
udvalget på skift praktikvirksomheder, og får på denne måde løbende indblik i praktikvirksomhedernes
krav til uddannelsen med henblik på en kvalitetsudvikling. En gang om året samles de lokale
uddannelsesudvalg og skuemestre til en konference, hvor censorarbejdet med svendeprøver bliver
drøftet. Her gennemgås og evalueres de teoretiske og praktiske svendeprøver. Der udveksles erfaringer
og diskuteres niveauer for at sikre en ensartet bedømmelse, og afdække om der er problemstillinger,
som det faglige udvalg bør tage stilling til. Ud over bedømmelse af svendeprøver bruges møderne også
til en generel diskussion om udviklingen af uddannelsen, nye krav i branchen og behov for nye
kompetencemål.
Fire gange om året udsender det faglige udvalg en aktivitetsoversigt til de lokale uddannelsesudvalg og
skolerne. Oversigten viser den statistiske udvikling i forhold til godkendelser af virksomheder og
antallet og typer af uddannelsesaftaler, der er indgået.
Som led i kvalitetssikringen har det faglige udvalg udviklet en uddannelseslogbog, hvor de praktikmål,
der er angivet i uddannelsesordningen indgår. Uddannelseslogbogen tilkendegiver elevens aktuelle
niveau og dokumenterer den progression og selvstændighed, der sker hos eleven gennem uddannelsens
praktikperioder. Logbogen medbringes på skolen i forbindelse med skoleophold, og kan fungere som et
dialogværktøj i forbindelse med skoleophold.
Det faglige udvalg har siden 2008 haft en praksisnær projektopgave, som eleven skal gennemføre på
virksomheden mellem 3. og 4. hovedforløb. Opgaven tager udgangspunkt i en virksomhedsrelateret
problemstilling og evalueres i fællesskab mellem faglærer, elev og virksomhed. Opgaven, som eleverne
skal udføre i virksomheden, har fokus på innovation i uddannelsens kernefaglighed. Dels ved at skabe
5
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sammenhæng mellem skole og praktik via autentiske problemstillinger, der udspringer af
virksomhedernes behov, og dels ved at give alle elever en kompetencemæssig udfordring i
praktikuddannelsen. Der er udarbejdet et idékatalog til hjælp for elever og virksomheder. En evaluering
af praktikprojektet viser, at de steder, hvor lærerne arbejder med innovation på skolen og introducerer
projektet på 3. skoleperiode, er der udviklet en god praksis, som har resulteret i et bedre samspil mellem
skole og virksomhed. Opgaven er desuden med til at forberede eleverne til den afsluttende
svendeprøve.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
x
Som det fremgår af nøgletallene er antallet af skolepraktikelever steget i 2015 i forhold til året før. En af
forklaringerne er, at eleverne bliver optaget hurtigere efter afslutning på grundforløbet. Inden for
uddannelsen er der tre praktikcentre, to i Jylland og et på Sjælland. I Jylland opholder eleverne sig i
gennemsnit kun knap 3 måneder i det første år, inden de kommer ud i en aftale. Mens det er 6 måneder
på Sjælland. Antallet af skolepraktikelever er faldet i det første halvår af 2016 sammenlignet med samme
periode sidste år. Samtidig er antallet af ordinære aftaler steget med mere end 30 % i første halvår af
2016. Eftersom der fortsat er ledige praktikpladser i bestemte geografiske områder har udvalget stor
fokus på, at praktikcentre og skoler sender eleverne ud at søge de ledige pladser.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
I forbindelse med udbudsrunden for erhvervsuddannelser gennemførte udvalget en analyse af
praktikpladssituationen inden for alle vores uddannelse. Analysen viser, hvilke, og hvor mange
virksomheder der i forskellige geografiske områder ikke anvender deres godkendelser, eller har færre
elever end virksomheden er godkendt til. Analysen afslører, at der er store geografiske forskelle på
landsdelene. I nogen områder anvender næsten hver anden virksomhed deres godkendelse. I andre
områder er det et meget lavt antal, især i de områder, hvor der hverken er GF2- eller
hovedforløbsskoler inden for vores uddannelse. I disse områder er der ofte ledige praktikpladser, som
vi har svært ved at få besat. I forbindelse med udbudsrunden er der tre nye skoler, som vil udbyde
grundforløb2 for maskinsnedkeruddannelsen fra og med august 2017. Det forventes dermed, at der vil
være et større udbud af elever i nye områder af landet, og at dette kan afhjælpe den manglen på elever
til de ledige praktikpladser.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
90
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Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

120

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

140

Udvalget forventer et øget antal af uddannelsesaftaler inden for de næste par år. Forventningen bygger
på, at der er vækst i beskæftigelsen inden for træ- og møbelindustrien, og at antallet af ordinære aftaler
er steget med mere end 30 % i første halvår af 2016. Med tre nye skoler, der udbyder GF2 har udvalget
en forventning om en fortsat stigning i antallet af aftaler de næste par år.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Sekretariatet for Snedkernes Uddannelser har de sidste fire år gennemført fire fælles opsøgende
projekter med støtte fra AUB, for Træindustriens Uddannelsesudvalg, Snedkerfagets Fællesudvalg, og
Det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi. Projekterne har medvirket til at skaffe flere praktikpladser og
styrket koordineringen på landsplan mellem sekretariatet og skolerne. Sekretariatets opsøgende
medarbejdere har hidtil fortrinsvis besøgt de virksomheder, som skolerne ikke får besøgt, og prioriterer
at finde elever til de ledige praktikpladser, der især er i Jylland. Projekterne har betydet, at vi har skabt
en øget og kontinuerlig og landsdækkende praktikpladsindsats, som udvalgene vil fortsætte.
I forbindelse med udbudsrunden for erhvervsuddannelser gennemførte sekretariatet en analyse af
praktikpladssituationen inden for alle vores uddannelser. Analysen vil blive brugt aktivt i det
kommende projekt. Analysen viser, hvilke og hvor mange virksomheder der i forskellige geografiske
områder ikke anvender deres godkendelser, eller har færre elever end virksomheden er godkendt til.
Analysen afslører, at der er store geografiske forskelle på landsdelene og mellem vores forskellige
uddannelser. I nogen områder inden for bestemte specialer anvender næsten hver anden virksomhed
deres godkendelse. I andre områder er det et meget lavt antal, især i de områder, hvor der ikke er
hovedforløbsskoler inden for vores uddannelser.
De opsøgende konsulenter vil bl.a. med udgangspunkt i analysen af praktikpladssituationen besøge de
virksomheder, der har færre elever, end de er godkendt til eller slet ingen. Det opsøgende arbejde vil
ske i tæt koordination med de opsøgende medarbejdere på snedkerskolerne, der er spredt ud over
landet. Vores konsulenter vil også prioriterer at opsøge nye virksomheder.
De opsøgende medarbejdere vil have materiale med til virksomhederne, der informerer om de mange
forskellige aftalemuligheder, og hvad den nye reform af erhvervsuddannelser betyder for indholdet i
vores tre uddannelser. I andre områder af landet fokuserer konsulenterne overvejende på at finde
egnede elever til de ledige praktikvirksomheder på maskinsnedkeruddannelsen.
Der er flere virksomheder, der mangler kvalificerede unge inden for Træ og møbelindustrien, som ikke
kan finde en elev med de rette kompetencer i lokalområdet. Her vil der blive arbejdet på at matche de
søgende elever på grundforløbet med de virksomheder, der har ledige praktikpladser som
maskinsnedkere. I projektet vil de opsøgende konsulenter derfor arrangere ture til virksomheder for
elever på overgangen mellem grund og hovedforløb fra de forskellige skoler.
I den forbindelse vil der også være fokus på at oplyse de enkelte unge om mulighederne, og hjælpe med
praktiske ting som bomuligheder, transportmuligheder, aftalemuligheder mv.
Der vil i projektet være fokus på at få skolerne til at lave præsentationsmateriale for de enkelte elever på
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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grundforløbet, som de opsøgende medarbejdere kan udlevere til virksomheder med henblik på
elev/mester ”dating”. Præsentationsmaterialet kan bl.a. hjælpe de opsøgende medarbejdere til at få
fokus på de elever, som har særligt svært ved at skaffe sig en praktikplads. Her vil de opsøgende
medarbejdere forsøge eksempelvis at få en aftale om virksomhedsforlagt undervisning mellem en
søgende elev og virksomhed med henblik på oprettelse af et praktikforhold.
Det forventes, at de opsøgende medarbejdere vil besøge ca. 250 virksomheder inden for træ- og
møbelområdet og, at der vil blive godkendt 35 nye virksomheder i løbet af det næste år.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Udviklingsredegørelse for 2017 Mediegrafiker

Udviklingsredegørelse for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Grafisk Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
436
201
125
181
55

2014
405
215
152
157
56

Nøgletal:

2013

2014 2015

1

2015
415
206
135
155
99
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Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

188
81

193
83

159
83

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalget har selv sat de
skønnede tal ind.

Nøgletal:

2013*

2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,68
0,1
0,0578
0
0,06

0,61
0,15
0,0155
0
0

0,63
0,13
0,0362
0
0,05

0,66
0
0,02

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget har drøftet baggrunden for at skulle lave en udvidet udviklingsredegørelse, herunder hvilke
bevægelser der kendetegner arbejdsmarkedet. En stigende andel af de faglærte bliver freelancere på et
marked, hvor virksomhederne i stedet for fastansættelser nu oftere gør brug af freelancere.
Der er foretaget en gennemgribende revision af uddannelsen i forbindelse med reformen med
kortere grundforløb, flere hovedforløbsuger, nye fag og højere niveauer. Uddannelsen er således
tilpasset både branche- og teknologiudvikling og fremstår med en klar faglig profil. De foreløbige
erfaringer er positive, både med fagene og den nye struktur set i forhold til tilgangen jf. nøgletallene
og med forventning om øget effekt over tid.
Der er en bevægelse henimod, at flere SKP-elever kommer i restuddannelsesaftaler og færre udlæres
fra skolepraktik. Det har betydning, fordi beskæftigelsesfrekvensen for elever uddannet fra
skolepraktik er markant lav sammenlignet med den øvrige gruppe. Beskæftigelsesfrekvensen er over
0,7 for de ordinært uddannede og dermed over måltallet. Udvalget er opmærksom på et højt antal
igangværende elever i skolepraktik og har i indstillingen af kvoten for 2017 tilpasset tallet med
henblik på at skaffe pladser til elever i skolepraktik.
Der henvises i øvrigt til pkt. 6b.
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3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
Nej
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
X
Udvikling af iværksætterkultur
X
Bemærkning:
Uddannelsens struktur og fagene er ændret grundlæggende i forbindelse med reformen og
virkningerne heraf forventes at opfylde behovet for relevante erhvervsfaglige og generelle
kvalifikationer. Uddannelsens nye fag indeholder både en innovativ tilgang og udvikling af
iværksætterkultur jf. uddannelsesordningen, og yderligere udvikling på områderne er derfor ikke
aktuelt for nærværende.
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Bemærkning:
Uddannelsens struktur og fagene er ændret grundlæggende i forbindelse med reformen, og
virkningerne heraf forventes at opfylde behovet for relevante erhvervsfaglige og generelle
kvalifikationer. Uddannelsens nye fag retter sig mod ovenstående udvikling og behov.

X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
3
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a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er blevet udstedt ny uddannelsesbekendtgørelse 1. august 2015 som følge af reformen, herunder
udformet et meritbilag. Meritbilaget vurderes at fungere godt som grundlag for realkompetencevurdering af voksne samt tildeling af merit. Uddannelsesordningen er tilsvarende blevet tilpasset
reformen og samtlige fagbeskrivelser er nye. Der er indført tematiserede hovedforløb og udarbejdet
vejledninger til de enkelte hovedforløb. Med det forbehold at der foreløbigt kun er gennemført et
enkelt 1. hovedforløb med nyt tema og nye fag, og erfaringerne derfor er begrænsede, vurderes den
nye struktur, vejledningerne til hovedforløbet samt fagene og deres fordeling på hovedforløbene at
fungere efter intensionen.
Der er igangsat en revision af de valgfri specialefag med henblik på at tilpasse fagene til den nye
uddannelse. En ny uddannelsesordning træder i kraft 1. januar 2017 med et nyt udbud af valgfri
specialefag.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget har revideret praktikmålene i forbindelse med ændringen af uddannelsesordningen, så
målene afspejler uddannelsens kernefagligheder og samtidigt opleves relevant for forskellige
virksomheder med forskellige typer af medieproduktion. Der er udarbejdet en uddannelsesplan med
tilhørende vejledning, som stilles til rådighed for virksomheden. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

X
Udvalget opgør løbende tilgangen til skolepraktikken fordelt på skoler samt opgør varigheden af
elevens uddannelse i skolepraktik, anvendelsen af virksomhedsforlagt undervisning, delaftaler og
PIU. På halvårlige møder med skolelederne tages de aktuelle tal og eventuelle tendenser op med
skolerne.
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6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Der er foreløbigt registreret en stigning i indgåede uddannelsesaftaler på 15% sammenlignet med
samme tidspunkt sidste år (opgjort pr. 1. oktober). Der har været tale om en blivende tendens
henover året uden nogle entydige forklaringer på stigningen, udover at der er tale om en
konjunkturfølsom branche, hvor tilgangstallene påvirkes let.
Der er fortsat behov for at skabe flere praktikpladser, både ved bedre udnyttelse at uddannelsespladserne i de godkendte virksomheder og ved etablering af praktikpladser i nye virksomheder.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
206
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

240

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

240

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Skolernes opsøgende medarbejdere modtager hver måned fra sekretariatet en oversigt over
godkendte virksomheder i perioden, heraf virksomheder med elever. Virksomhedskonsulenterne har
dermed et konkret værktøj i forhold til at følge op på ubesatte pladser. Der udarbejdes desuden en
kvartalsopgørelse som et statusværktøj til den opsøgende medarbejder.
Udvalget har fået udarbejdet nyt virksomhedsrettet materiale om uddannelsen og om indgåelse af
uddannelsesaftaler. Materialet stilles til rådighed for skolernes opsøgende aktiviteter.
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

6

Sagsnr.: 16/01989

Udviklingsredegørelse for 2017 Mediegrafiker

I forlængelse af udvalgets markedsføringsindsats er udvalget i gang med en afklaring af en mulig
indsats med øget tilstedeværelse på de digitale medier. Indsatsen skal skabe øget kendskab til
uddannelsen med henblik på etablering af uddannelsespladser og rekruttering af de rette elever.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Mejerifagets Fællesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til <navn>
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
170
131
0
0
0

2014
167
140
0
0
0

2015
195
169
0
0
0

Nøgletal:

2013

2014

2015

1
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Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

52
91

58
88

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,88
0,1
0
0
0

0,84

0
0

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
(Skriv her)

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
2

Ja

Nej
x
x
x

Ja

Nej
x
x
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Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Mejerifagets Fællesudvalg har vurderet, at der kan være behov for en ajourføring af
mejeristuddannelsens praktikmål. Derfor er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med
repræsentanter fra branchen, skolen og det faglige udvalg, der skal vurdere behov for ændringer.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse Mejerist
x
b) Speciale Mejerist
x
x
c) Trin 1 Mejerioperatør
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Mejerifagets Fællesudvalg skønner ikke, at en eventuel revision af praktikmålene vil have økonomiske
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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konsekvenser.
Det er udvalgets vurdering, at en ændring af uddannelsesordningens praktikmål kan blive nødvendig.
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ikke foretaget ændringer i mejeristuddannelsen siden sidste år.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:

4
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Mejerifagets Fællesudvalg har, som led i kvalitetssikringen af den praktiske del af uddannelsen, indført
obligatorisk brug af det elektroniske værktøj ”Elevplan”, således at det er et krav for at kunne blive
godkendt som praktikvirksomhed, at elektroniske elevplaner anvendes. Endvidere er det et krav, at der
foreligger en skriftlig praktikplan og dokumentation af praktikkens kompetencemål.
Endelig vil praktikvirksomheder, der ikke har haft elever i fem år, miste godkendelsen som praktiksted,
og vil skulle søge ny godkendelse, hvis de igen ønsker at være praktiksted.
Det er besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på en eventuel revision af mejeristuddannelsens praktikmål.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
x

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Mejeribranchen er en industri med en forholdsvis stabil beskæftigelsessituation og med gode
karrieremuligheder både nationalt og internationalt. Der er et stort behov for elever i hele landet, men
især i Jylland hvor de fleste praktiksteder er beliggende. På grund af virksomhedernes specialisering, og
fordi der ønskes en bred praktisk uddannelse, skal uddannelsesaftalerne som hovedregel omfatte
mindst to forskellige praktiksteder, hvoraf det ene kan gennemføres som praktik i udlandet.
Efter uddannelsen er der særdeles gode beskæftigelses- og videreuddannelsesmuligheder.
Der har i branchen tidligere været tradition for, at stort set alle elever der påbegyndte uddannelsens
grundforløb havde en uddannelsesaftale. Dette har ændret sig de seneste år. Nu har ca. 1/3 af eleverne,
når de starter på grundforløb 2 ikke en uddannelsesaftale. Det er indtil nu lykkedes at finde
praktiksteder til stort set alle elever, efter de har afsluttet grudforløb 2.
Mejerfagets Fællesudvalg udarbejder løbende statistik over branchens behov for at uddanne elever, og
det forsøges at indgå tilstrækkeligt mange uddannelsesaftaler til at behovet dækkes. Branchen er præget
af en meget stor virksomhed (Arla Foods), som uddanner en stor del af eleverne i branchen.
En stor del af virksomhederne i branchen er godkendt som praktikvirksomheder. For at have
tilstrækkeligt med godkendte praktikvirksomheder, har Mejerifagets Fællesudvalg godkendt en række
virksomheder til at kunne uddanne elever, som ikke har traditionel mejeriproduktion, men som har
tilknytning til branchen, og hvor produktionen kan sidestilles med mejeriproduktion.
Mejeriranchen har de seneste år oplevet, at det kan være svært at finde et tilstrækkeligt antal dygtige og
motiverede elever, som har lyst til at tage uddannelsen til mejerist. Særligt de virksomheder der ligger i
yderområderne f.eks. Bornholm, har svært ved at finde et tilstrækkeligt antal kvalificerede elever.
5
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Der gøres derfor løbende en stor indsats for at gøre opmærksom på uddannelsen over for målgruppen
– bl.a. ved deltagelse på Skills.
For langt størsteparten af de elever der ønsker en uddannelsesaftale på et mejeri, lykkes det at få en
praktikplads enten ved egen hjælp eller med hjælp fra skolen eller Mejerifagets Fællesudvalg.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
169
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

170

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

170

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Branchen udarbejder som nævnt løbende beregninger på, hvor mange elever der er behov for, hvis
antal uddannede mejerister i branchen skal fastholdes.
Antal indgåede uddannelsesaftaler er væsentlig større end antal færdiguddannede mejerister, hvilket
skyldes, at det er et krav, at eleverne har minimum to praktiksteder, og at der derfor som oftest bliver
indgået to uddannelsesaftaler pr. elev.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Beskriv:
Som nævnt ovenfor, har Mejerifaget Fællesudvalg udvidet området for godkendelse af
praktikvirksomheder, således at virksomheder med tilknytning til branchen, og som har en produktion
der kan siddestilles med mejeriproduktion, kan godkendes til at have elever for en nærmere fastsat
periode.
En stor del af branchens virksomheder er i forvejen godkendt som praktikvirksomheder, hvorfor det
vurderes at være svært at finde væsentlig flere mejerier, der kan praktikgodkendes inden for branchen.
Såfremt der er elever, som ikke har en uddannelsesaftale efter grundforløb 2, orienteres praktikstederne
herom af skolen / Mejerifagets Fællesudvalg, med opfordring til at overveje muligheden for at indgå
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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uddannelsesaftale med en eller flere af de pågældende elever.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Metalsmed
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

.

.

.

1

0
0
0
0
6

0
0
0
0
28

0
0
0
0
6
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Fuldførelsesprocent **

.

.

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der uddannes ganske få metalsmede om året, typisk kun én eller to. MI er derfor i gang med at
undersøge virksomhedernes behov for metalsmedelærlinge og metalsmede generelt. Uddannelsen
giver eleverne kvalifikationer inden for tre kernekompetencer (metaltrykning, metalslibning og
gravering). Der tegner sig et foreløbigt billede af, at i langt de fleste tilfælde er det dog kun én af disse
kvalifikationer virksomhederne specifikt har brug for.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur

2

Nej
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Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv her)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Metalindustriens Uddannelsesudvalgs interne undersøgelse i 2015 gav ikke det fornødne fundament
for kvalificerede beslutninger om ændringer i og omkring erhvervsuddannelsen til metalsmed.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg har derfor fulgt op i år med en yderligere undersøgelse, og
forventer derfor - på baggrund af ny viden om områdets teknologiudvikling og uddannelses behovs
afdækning - at kunne arbejde videre med én eller eventuelt flere scenarier for uddannelsens fremtid.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
4
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2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og taksonomi.
Metalsmedeuddannelsens praktikmål blev i den forbindelse efterset og udvalget vurderede, at der ikke
var behov for justeringer. I løbet af 2017 vil MI for udvalgte uddannelser foretage en opfølgning på,
om den nye taksonomi og de indholdsmæssige ændringer af praktikmål har haft den ønskede effekt til
kvalitetsstyring af praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej

X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Der findes p.t. 19 praktikvirksomheder som - inden for et eller flere af de tre specialer - er godkendt
til at praktikuddanne lærlinge på metalsmede uddannelsen.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
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Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

5

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

5

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at uddannelsen har et mindre vækstpotentiale, og er i gang med at afdække, hvordan dette
potentiale kan realiseres. Generelt har MI allerede igangsat eller planlagt at igangsætte følgende
indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med godkendte
praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har fået fjernet
godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status til passiv,
hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for praktikpladssøgende
eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en række virksomheder til
at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med disse virksomheder og
har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser. Det er besluttet, at dette
vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i gang
med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser primo
2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder, DM i
Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Industriens Uddannelser er opmærksom på, at det er nødvendigt med løbende tilgang af elever til
Metalsmedeuddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg, organisationer og
eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og specifikt inden for
industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt andet
Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som ønsker
det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UU-vejledere får
gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”, som kan spilles
med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende kan
læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud og
starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via portalens
realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af erhvervsuddannelserne og ved
at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest, bidrager faglært.dk positivt til
opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser. Hvis de besøgende ønsker at
tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til optagelse.dk.
MI understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige
kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem konkurrencefag
i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne målrettet nye elever.
MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens områder hædres. Eventen
er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige stolthed i fagene blandt
eleverne.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Fællesudvalg for murer -, stenhugger og, stukkatufaget
13.09.2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Murer
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
X
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
1157
565
89
222
88

2014
1032
536
119
233
64

2015
969
643
48
237
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
459
76

2014
345
77

2015
-

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,69
0,08
0,239
0,3
0,69

0,73

0,1
0,73

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Både i 2015 og her i 2016 er der en stigende aktivitet i bygge og anlægsbranchen.
Mureruddannelsen er stadig præget af nedgang, hvad angår volumen og tilgang til uddannelsen og
uddannelsesaftaler, men der kan her i 2016 mærkes en lille opgang i de tilmeldings tal vi ser på skolerne
Der er efter udvalgets mening stadig for mange elever i skolepraktik på trods af mangel på arbejdskraft
i branchen.
Andelen af fuldførte er stadig ikke tilfredsstillende, og det er udvalgets håb at den nye reform og
omlægningen af uddannelsen vil give hele uddannelsen et løft og øge tilgangen.
Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen for køn, søgningen til uddannelsen og fordelingen af
færdiguddannede afspejler derfor den generelle køns sammensætning i branchen, som fortrinsvis
beskæftiger mænd og er kendetegnet ved fysisk krævende arbejde.
Fordelingen vedrørende etnicitet er stadig lige under normtallet. Men igen skønner det faglige udvalg,
at forskellen i fordeling af beskæftigede ikke er begrundet i selve uddannelsens indhold og afvikling,
men i svagere netværk, familierelationer og kontakter til personer i branchen generelt, hvorfor det kan
være sværere at finde arbejde. På sigt vil det jævne sig ud.
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3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
X
X
X

Ja

X
X

Nej
X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Ændring uddannelsesbekendtgørelsens § 3 stk. 6.3 til ny titel: ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”
da der udstedt nye undervisningsplaner til førstehjælp, jf. MUBL’s mail fra 8.07.2016.
Udvalget ønsker at foretage mindre ændringer af målene for faget Byggeri og arbejdsmiljø og
praktikmålet Arbejdsmiljø og sikkerhed.
Udvalget overvejer at ændre bekendtgørelsen så EUV 1 elever uden uddannelsesaftale undtages for
den afsluttende svendeprøve. Byggeriets uddannelser hvor udvalget hører under har en igangværende
dialog med ministeriet om betaling af svendeprøvegebyr for disse elever og afventer udfaldet af denne.
"De øgede krav til energi, og mere komplicerede konstruktionsopbygninger nødvendiggør en mere
struktureret og analytisk tilgang til metode og materialevalg.
Dette kan adresseres med en lettere omskrivning af nogle af fagets målpinde"
"En beskrivelse af højniveau-målpinde der i sprogvalg matcher fagområder på relevante videregående
uddannelser, kan bane vejen for et eventuelt videreuddannelsesvalg"
Der sættes x i ja i punkt 2 Teknologiudviklingen, Andet og Udvikling af innovativ tilgang
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I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse

X
X
X

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
De næste år vil være præget af at implementer både omlægningen af mureruddannelsen og den nye
reform. Her har det Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger - og Stukkatur en opgave at
vejlede Virksomheder, skoler og lokale uddannelsesudvalg. Dette gør det faglige udvalg ved at
afholde månedlige møder på skolerne hvor mureruddannelsen gennemføres.
På disse møder gennemgås ud over skolens arbejde med praktikcenteret de lokale
undervisningsplaner – brugen af logbog – opsøgende arbejde - samarbejdet mellem LUU – Skolen
og det lokale erhvervsliv, grundforløbseksamen. På den måde hjælper og inspirere Det Faglige
Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger - og Stukkatur skolerne med blandt andet erfaringer fra andre
skoler.
De nye Praktikcentre som vi kan se stadig søger efter at stabilisere sig, er det udvalgets opgave at
hjælpe og vejlede. Udvalgets holdning, at en elev der uddannes på et praktikcenter, har nøjagtig de
samme kompetencer som en elev uddannet på en ordinær aftale.
Udvalget har med tilfredshed noteret, at MUBL i den afsluttede udbudsrunde har fulgt udvalgets
indstillinger til REU. Udvalget kan dog også konstatere, at udbudsrunden har været meget
ressourcekrævende, ikke mindst for skolerne, og man kunne måske med fordel have inddraget de
faglige udvalg i processen langt tidligere. Således at ansøgninger og ressourcer var blevet fokuseret der,
hvor der var uoverensstemmelser mellem de faglige udvalgs ønsker og indstillinger og skolernes
udbudsønsker.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
5
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uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
I samarbejde med de øvrige faglige udvalg i Byggeriets Uddannelser arbejder det faglige udvalg murer-,
stenhugger og stukkaturfaget systematisk med at sikre kvaliteten i uddannelserne.
De faglige udvalg inviterer de lokale skuemestre og censorer til årlige bedømmelseskonferencer efter
svendeprøverne. Her gennemgås og evalueres de teoretiske og praktiske svendeprøver. Der udveksles
erfaringer og diskuteres niveauer. Dette sker for at sikre en ensartet og retfærdig bedømmelse.
Udvalget bruger karaktererne ved de afsluttende svendeprøver til at evaluere både
praktikvirksomhedernes og skolernes arbejde med eleverne. Udvalget reagerer i forhold til den lokale
skole og uddannelsesudvalg i fald, der er store og generelle udsving her.
Det altafgørende element i kvalitetssikringen af uddannelsens praktikoplæring er uddannelsens logbøger
/uddannelseshåndbøger, hvor de praktikmål indgår, der dels er angivet i uddannelsesordningen og dels
er grundlag for virksomhedernes praktikgodkendelse
Logbøgerne er reviderede i forhold til de nye uddannelsesbestemmelser og kan ses og downloades på
www. bygud.dk.
De lokale uddannelses udvalg gennemser regelmæssigt gennem uddannelsesforløbet elevernes logbøger
og går i dialog med elever og virksomheder, hvis LUU mener at der er behov for det.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:
(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Ja
X

Nej

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Udvalget har sammen med landets skoler igangsat en landsdækkende kampagne for at tiltrække flere
unge til faget, kampagnen strækker sig over næsten 2 år.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
6
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Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:

643

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

700

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

750

(Indsæt tal)

Udvalget er af den overbevisning at den øgede aktivitet i branchen, sammen med de tiltag som er
foretaget ved omlægning af uddannelsen, vil øge interessen og der med tilgangen til faget. Samtidig tror
udvalget på at den kampagne som er igangsat også vil have en positiv virkning.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Det opsøgende arbejde for at tilvejebringe de fornødne praktikpladser har altid haft stor bevågenhed i
det faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg i tæt samarbejde med de andre udvalg i Byggeriets
Uddannelser, hvor opgaverne forsøges løst tværfagligt og ensartede.
Det faglige udvalg har løbende kontakt og opfølgning med alle de lokale uddannelsesudvalg, der har
projekter i gang og har en medarbejder ansat i Byggeriets Uddannelser til at koordinere og udvikle dette
arbejde.
Der arbejdes gennem de lokale uddannelsesudvalg med at få tydeliggjort skolernes handlingsplaner og
rutiner omkring kontakt til igangværende og potentielle praktikvirksomhed. De lokale
uddannelsesudvalg er blevet pålagt at have en opfølgning af arbejdet med opsøgende arbejde som fast
punkt på de lokale udvalgsmøder.
De faglige udvalg og tilhørende lokale uddannelsesudvalg har løbende mange AUB-projekter og
aktiviteter i gang. Her opsøges potentiale praktikvirksomheder i skolernes lokalområder.
Det praktikpladsopsøgende arbejde og mulighederne bliver jævnligt fremholdt og drøftet, når der er
møder mellem de lokale uddannelsesudvalg, skolerne og det faglige udvalg.
Således vil dette sammen med arbejdet med de lokale praktikcentre være i fokus på den landsdækkende
konference for de lokale uddannelsesudvalg og erhvervsskoler med uddannelserne, der afholdes
oktober 16.
Organisationerne bag det faglige udvalg gør et stort arbejde for at informere og få deres
medlemsvirksomheder til at tage flere elever. Herunder gøres der for nuværende et solidt stykke arbejde
for at indgå forskellige former for samarbejdsaftaler med store byggeprojekter, lejerforeninger,
kommuner m.fl. for at sikre, at der er uddannelsesmuligheder i forbindelse med ordrer og
arbejdsopgaver.
Der bliver gjort en særlig indsats over for de virksomheder, der har arbejdsopgaver i forbindelse med
de kommende og igangværende store anlægsopgaver. Her indgår konsulenter og lokale
uddannelsesudvalg i samarbejdsprojekter for at styrke og indtænke uddannelsesindsatsen. Bl.a. er der
ansat en konsulent i Byggeriets Uddannelser i perioden 2015-17 til at sikre praktikpladser i forbindelse
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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med Metro-byggeriet i København, ligesom der er involvering omkring Femern og sygehusbyggeriet i
Århus.
Endvidere er udvalget stadig med i udviklingen af og deltagelse i DM og VM-konkurrencerne for
erhvervsuddannelser for at styrke erhvervsuddannelsens image

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato: 13. oktober 2016

Industriens Fællesudvalg

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til overfladebehandler
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
34
12
0
0
0

2014
35
21
0
0
0

2015
35
30
0
0
0

Nøgletal:
Fuldførte *

2013
11

2014
13

2015
.
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Fuldførelsesprocent **

100

93

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

-

0,94
-

-

-

-

-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget har været i dialog med de udbydende skoler, som ikke kan genkende, at der har været
indgået 30 uddannelsesaftaler i 2015. Skolerne meddeler, at der har været indgået omtrent det samme
antal uddannelsesaftaler i 2015 som i 2014. Udvalget har modtaget lister med skolernes registrerede
aftaler for 2015 og kan ikke genkende billedet af, at der er indgået 30 praktikaftaler. Endvidere viser
en søgning i EASY P, at der i 2015 blev tegnet 30 uddannelsesaftaler, men at én af disse aftaler var en
RKV aftale og seks af aftalerne blev ophævet kort efter deres indgåelse. Det vil sige, at det reelle antal
praktikaftaler i 2015 efter EASY P’s oplysninger var 22 plus én RKV aftale.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Ja
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
X
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)
2

Ja

Nej
X
X

Nej
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Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

X

X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Der ønskes en bedre overensstemmelse mellem uddannelsens praktikmål og den måde, som ”2 års
relevant erhvervserfaring” er defineret. Der ønskes en ændring af begge dele, i det omfang, at det kan
lade sig gøre, så der er bedre match mellem praktikmålene og ”2 års relevant erhvervserfaring”. Dette
skulle gerne gøre det mere enkelt at afklare voksne til en af de tre EUV spor.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse:
Ad. b) Speciale:
Ad. c) Trin1:
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse:

X
X

Ad. b) Speciale:
Ad. c) Trin1:

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ikke foretaget nogle ændringer af uddannelsen i 2016.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
4
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Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
I forbindelse med implementering af reformen i 2015 blev mange af IF’s uddannelser revideret i
forhold til praktikmålenes udformning og taksonomi. Overfladebehandleruddannelsens praktikmål
blev i den forbindelse efterset og justeret, så indhold og niveau i målene er mere tydelige.
Udvalget har opdateret praktikvejledning til virksomheder. Der udarbejdes en pixi udgave og en
håndbogsudgave, så virksomheder både kan få overblik og indsigt i detaljer omkring praktikken.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
X

Nej

LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reform implementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang til de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
X
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:

Nej

Det er vurderingen, at der er tilstrækkeligt med praktikvirksomheder, men at der er for få elever, som
søger uddannelsen i forhold til det fremtidige behov for faglærte overfladebehandlere.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
30 (23)
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Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

30

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

30

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Der forventes en vækst i brugen af overfladebehandleruddannelsen. Dette blandt andet fordi
uddannelsen er blevet en fordelsuddannelse som følge af trepartsaftalen.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
IF vurderer, at der er for få elever, som søger uddannelsen, for at antallet af udlærte vil kunne dække
nuværende og/eller fremtidigt behov for arbejdskraft. IF har på baggrund af denne vurdering
allerede igangsat eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Industriens Fællesudvalg er opmærksom på, at det er nødvendigt med øget tilgang af elever til
overfladebehandleruddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg, organisationer
og eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og specifikt inden
for industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor en ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Hands-on har også lanceret brætspillet ”Hand-on games”, som kan spilles med
grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores samfund. Herudover
er der en række aktiviteter i Hand-on, som fokuserer på voksne som potentielle elever. Der er i den
forbindelse blandt andet på initiativ fra UU overfladebehandling igangsat produktion af en film om
skolehjem. Målet med filmen er at øge elevtilgangen til uddannelser, som f.eks.
overfladebehandleruddannelsen, der har få udbudssteder og derfor stiller krav om høj elevmobilitet.
Filmen vil fokusere på at give voksne elever indblik i, hvordan skolehjem også kan være en god
løsning. Dette vil ske gennem interviews med tidligere skolehjemselever, som også har været voksen
elever.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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IF understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills 2017.
Det lokale uddannelsesudvalg for overfladebehandleruddannelsen på Tradium har endvidere
besluttet, at udvalgets 3F repræsentant søger for, at informationsmateriale om
overfladebehandleruddannelsen bliver formidlet til jobcentrene.
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser
Det lokale uddannelsesudvalg for overfladebehandleruddannelsen har et tæt samarbejde med de
udbydende skoler i forhold til den praktikpladsfremmende indsats. Det lokale uddannelsesudvalg for
overfladebehandleruddannelsen på Tradium har i september 2016 søgt om AUB midler til
ekstraordinær praktikpladsfremmende indsats i 2017. Udvalget har desværre fået afslag på
ansøgningen.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået
for. Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til
mail- adressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til
Personvognsmekaniker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:

2013

2014

2015

1

2360
1114
594
677
410

2698
1172
606
613
452

2604
1305
589
670
164
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Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

137
58

376
58

.
.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

2015*** 2016***

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,78
0,15

0,76
0,17

0,74
0,09

Selvstændighedsfrekvens agg. for 2010-2014
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

Ingen
data

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

*

0,01
Ingen
0,62/
data
0,45
Mangelfuld data

0,72
Ingen
data
0,64/
0,48

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Uddannelsen til personvognsmekaniker og lastvognsmekaniker har tidligere været samme
uddannelse, men fra den 1. juli 2011 er uddannelserne i midlertidig splittet op. Det medfører risiko
for ikke valid data for personvognsmekanikeruddannelsen. Nøgletallene er beregnet som et vægtet
gennemsnit af ”mekanikeruddannelsen” og personvognsmekanikeruddannelsen, dvs. at der også
figurer lastvognsmekanikere i statistikken.
MI er opmærksom på, at der er forskelle i beskæftigelsesfrekvens på baggrund af etnicitet. Udvalget
er opmærksom på lovgivning vedr. forskelsbehandling og har ingen grund til at tro, at disse regler
ikke efterleves på arbejdsmarkedet og de erhvervsskoler, som udvalgets uddannelser udbydes på.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:

2

Ja

Nej
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(Sæt kryds)

Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
4
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uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Personvognsmekanikerens praktikmål blev i den forbindelse justeret en smule. I løbet af
2017 vil MI for udvalgte uddannelser foretage en opfølgning på, om den nye taksonomi og de
indholdsmæssige ændringer af praktikmål har haft den ønskede effekt til kvalitetsstyring af
praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

X
LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
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I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Der er forholdsvis mange elever i skolepraktik.

Sagsnr.: 16/01989

Nej

X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
1307
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

1300

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

1300

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at der er en udfordring med mangel på praktikpladser på området. MI har på baggrund
af denne vurdering allerede igangsat eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med
godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har
fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status
til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser
primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder,
DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

7

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato: 13. oktober 2016

Industriens Fællesudvalg

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til plastmager
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
150
73
0
9
0

2014
148
69
0
5
0

2015
180
94
0
13
0

Nøgletal:
Fuldførte *

2013
59

2014
47

2015

1

Fuldførelsesprocent **

88

80

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,86
0,17

0,93
0,04

-

-

2015*** 2016****

0,88
0,15
0,0016
-

0,82
-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Plastindustrien oplever vækst inden for flere brancher. Mange virksomheder har igennem flere år
effektiviseret deres produktion gennem automatisering og udflytning af mindre kompetencekrævende
men løntunge opgaver. Det efterlader en mere teknologitung, optimeret og avanceret produktion
tilbage i Danmark. Derfor er behovet for kvalificeret arbejdskraft stigende. Det gælder såvel behovet
for plastmagere, plastspecialister og ingeniører.
Gennem de senere år har industrien og skolerne i fællesskab lavet en række initiativer for at tiltrække
flere elever til uddannelsen. 2015 har været året, hvor man for alvor har set effekten af indsatsen med
en kraftigt øget søgning til uddannelsen. 2016 og årene fremefter kræver derfor en indsats for at
tilpasse uddannelsens indhold, praktikmuligheder og en sikring af videreuddannelsesmuligheder ex.
via EUX. Det gøres via en udvidelse af blivplastmager.dk, hvor fokus vil øges på EUX. Dette støttes
af en viral kampagne, der igen understøttes af målrettede pjecer. Målgruppen for kampagnen er
vejledere og forældre.
Derudover ønsker udvalget også at arbejde på at styrke videreuddannelsesmulighederne fx inden for
akademiuddannelser og erhvervsakademiuddannelser, da videreuddannelsesfrekvensen er stigende.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:

2

a.
Ja
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
X
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet:

Ja
X
X
X
X

Nej
X
X

Nej

X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Plastindustrien oplever en hastig teknologiudvikling inden for såvel maskiner og udstyr som inden
for materialeudvikling (og anvendelse). Graden af automatisering stiger på såvel forarbejdningsanlæg
som hjælpe- og periferiudstyr (opblanding, håndtering, efterbearbejdning, kvalitetskontrol m.v.).
Traditionelle produktionsformer som ekstrudering, støbning, termoformning og substrativ
forarbejdning suppleres i disse år med muligheden for at lave additivfremstilling (med brug af 3Dprintere, værktøjsbærende robotter m.v.). Additiv fremstilling introduceres i plastindustrien i disse år
til såvel produktion af plastprodukter samt produktionsudstyr (additivt fremstillede forme, værktøjer
og produktionsudstyr).
Materialer med en grøn profil spiller en større og større rolle i industriel produktudvikling. Det er fx
energieffektive, genanvendelige og komposterbare plastmaterialer, ligesom plastmaterialer i stigende
omfang anvendes som erstatning for metaller. Også her skaber additivfremstilling stigende
muligheder for plastindustrien, hvor topologi-optimering skaber oplagte muligheder for at anvende
plast som erstatning for metal.
Udvalget vurderer, at der på baggrund af ovenstående udviklingstendenser er behov for mindre
ændringer i plastmageruddannelsens kompetencemål.
Udvalget vurderer, at der som følge af indførelsen af de to nye specialer på uddannelsen (termoplast
og hærdeplast) er brug for at udforme en ny svendeprøve. Dette forventes også at kunne føre til
ændringer i uddannelsens kompetencemål.
Udvalget er i gang med at vurdere mulighederne for at tildele mere standardmerit til elever med en
anden industriel erhvervsuddannelse. Dette vil muligvis give anledning til ændringer i
bekendtgørelsens bilag 1.
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Der ønskes en bedre overensstemmelse mellem uddannelsens praktikmål og definitionen af ”2 års
relevant erhvervserfaring”. Der ønskes en ændring af begge dele, i det omfang, at det kan lade sig
gøre, så der er bedre match mellem praktikmålene og ”2 års relevant erhvervserfaring”. Dette skulle
gerne gøre det mere enkelt at afklare voksne til en af de tre EUV spor.
De ovenfor nævnte udviklingsbehov vil medføre ændringer i både uddannelsesbekendtgørelsen og i
uddannelsesordningen.
Talentspor. Talentspor vurderes umiddelbart at kunne etableres inden for den eksisterende mulighed
for højniveaufag beskrevet i uddannelsesordningen. Udvalget ønsker samtidig at sætte fokus på
innovation, automation og digitale analysekompetencer i erhvervsuddannelsen generelt.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
X
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
De nye uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger opfylder dette punkt. Der skal derfor
ikke indsendes yderligere.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
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Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
I forbindelse med implementering af reformen i 2015 blev mange af IF’s uddannelser revideret i
forhold til praktikmålenes udformning og taksonomi. Plastmageruddannelsens praktikmål blev i den
forbindelse efterset og justeret, så indhold og niveau i målene er mere tydelige.
Med en øget elevsøgning til EUD-uddannelsen er det nødvendigt at fastholde en fortsat indsats.
Med etableringen af EUX på uddannelsen vil der blive behov for vejledning til virksomheder vedr.
praktik i EUX-uddannelsen. Der igangsættes en særskilt kampagne initieret af Den jydske
Haandværkerskole, Plastindustrien og Udviklingsudvalget for plastindustrien, der dels har fokus på
virksomhederne, dels på den potentielle elevpopulation. Fokus vil især være på de ældre elever, der
traditionelt set søger uddannelsen.
Internationale forhold: Mange plastvirksomheder har i dag produktion (og andre funktioner) i udlandet.
Den internationale integration af produktion og kunde-leverandørforhold stiller sproglige, kulturelle
og arbejdsorganisatoriske krav til plastmagere og specialister i fremtiden. For elever på uddannelsen
vurderes et praktikophold i udlandet derfor at give en relevant erfaring. Udvalget ønsker derfor at
styrke mulighederne for at elever kan tage dele af deres praktik i udlandet.
Der er behov for øget vejledning om virksomhedens ansvar og rolle i forbindelse med praktik i
udlandet. Dette forventes indarbejdet i uddannelsens praktikvejledning.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
X

Nej

LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang til de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.

6

I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:

Nej
x

Selvom der ikke er ret mange elever i skolepraktik på uddannelsen, er der brug for vækst på
uddannelsen for at dække branchens behov, og det betyder, at der også er brug for flere
praktikpladser eller bedre udnyttelse af de eksisterende praktikpladsgodkendelser.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
94
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

100

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

105

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Plastmageruddannelsen er i fremgang, og der har været stigning i antallet af uddannelsesaftaler
igennem de seneste par år. Udvalget forventer, at der også i de kommende år vil være en stigning i
antallet af uddannelsesaftaler.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
IF vurderer, at uddannelsen har brug for at vækste for at kunne dække nuværende og/eller fremtidigt
behov for arbejdskraft. IF har på baggrund af denne vurdering allerede igangsat eller planlagt at
igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med
godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har
fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status
til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende elever og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Det forventes, at disse vil være
udarbejdet for alle uddannelser primo 2017. Udvalget vil anvende fakta-arkene målrettet i forbindelse
med møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille fakta-arkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Der er generelt et stort antal godkendte praktikvirksomheder til plastmageruddannelsen, men det er
en meget lille del af virksomhederne, der benytter deres godkendelse. Udvalget har sammen med
skolerne fokus på at komme i dialog med de mange godkendte virksomheder. I forbindelse med en
analyse af det fremtidige kompetencebehov i plastindustrien inviteres alle godkendte
praktikvirksomheder til workshop, hvor fokus vil være på virksomhedernes behov. Indsatsen skal
gøre skoler og udvalg klogere på virksomhedernes behov, og samtidig benyttes lejligheden til at
oplyse om muligheden for at tage lærlinge.
Herudover er udvalget er i gang med at udarbejde en række materialer med konkret information om
plastmageruddannelsen. Der laves bl.a. en pjece og en powerpoint, som skal informere potentielle
praktikvirksomheder om uddannelsen og dermed bidrage til at øge antallet af praktikaftaler.
Materialet skal efter planen være færdigt ved årsskiftet 2016/17.
Udvalgets indsatser koordineres generelt i tæt samarbejde med Den jydske Haandværkerskole, AMU
SYD og Plastindustrien om markedsføring, vejledning og rådgivning til virksomheder omkring brug
af plastmageruddannelsen. Herunder en indsats for at støtte virksomheder i at bruge eksisterende
værktøjer og portaler til koordination og administration af deres praktikforløb (herunder
praktikpladsen.dk, blivplastmager.dk, faglært.dk m.fl.).
Udvalget er desuden i gang med at udvikle en elektronisk platform, der skal fungere som en I-bog,
der vil samle fagviden og undervisningsmateriale på en åben platform, med henblik på at vi sikrer en
stærk faglig læringsplatform for uddannelsen. Platformen vil være tilgængelig for alle. Projektet
omfatter en revision (og digitalisering) af hele undervisningsmaterialet for plastmageruddannelsen.
Det forventes, at platformen kan bruges til at samle virksomheder om uddannelsen og motivere flere
til at uddanne elever.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Industriens Fællesudvalg er opmærksom på, at det er nødvendigt med øget tilgang af elever til
plastmageruddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg, organisationer og
eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og specifikt inden for
industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
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Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor en ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået
for. Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til
mail- adressen stukeko@stukuvm.dk

9

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato: 13. oktober 2016

Industriens Fællesudvalg

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til procesoperatør
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
219
80
0
0
0

2014
211
72
0
0
0

2015
223
127
0
0
27

Nøgletal:
Fuldførte *

2013
78

2014
66

2015

1

Fuldførelsesprocent **

94

92

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,9
0,1

0,92
0,05

-

-

-

0,97
0,06
0,0134
-

0,99

-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Dansk procesindustri er kendetegnet ved at være teknologitung, avanceret, højt-automatiseret og
optimeret samt i stigende grad fleksibel. Gennemsnitsalderen for operatører i procesindustrien er høj,
og mange virksomheder står over for et betydeligt generationsskifte eller vil komme til det inden for
en kort årrække. Fremskrivninger viser i den sammenhæng, at procesindustrien skal øge antallet af
udlærte procesoperatører frem mod 2020 for at indfri behovet for kvalificeret arbejdskraft. På
ovenstående baggrund er behovet for faglært arbejdskraft stigende og beskæftigelsesfrekvensen
forventes fortsat at være høj.
Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er stigende, og uddannelsen har en høj
beskæftigelsesfrekvens. Sammenholdt med et højt antal skolepraktikelever, forventer IF Udvalget at
udviklingen vil fortsætte i 2017 og årene frem.
Dertil kommer elever og uddannelsesaftaler til det nye EUX forløb. Ved at fokusere på forpligtende
samarbejde med spydspids virksomheder, er skolerne lykkes med at tiltrække 30 nye EUX-elever.
Denne udvikling forventes at stige – og medvirke til øget optag og øget antal indgåede
uddannelsesaftaler.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
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a.
Ja
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
X
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Nej
X
X

Ja

Nej
X
X

X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udvalget ønsker at udvikle et pharma speciale til procesoperatør uddannelsen, der i højere grad
tilgodeser medicinalindustriens ønsker og forventning til dele af deres produktion.
Der er brug for at uddanne elever, der har kompetencer som efterspørges andre steder i
produktionskæden for medicinalbranchen end de steder, der traditionelt set efterspørger
procesoperatører i medicinalindustrien. De elever, der uddannes i den eksisterende uddannelse,
arbejder alle i den del af produktionen, hvor man håndterer de produktionsprocesser der er først i
forarbejdningen.
I færdigvarehåndteringsprocessen inden for medicinalproduktion skal elever vide mere om
produktionshygiejne, sterilhåndtering, GMP (god fremstillingspraksis), laboratoriekendskab,
maskinkendskab og -betjening, kvalificering og validering og (fag)engelsk på et højere niveau – alt i
en medicinalindustriel kontekst – for at kunne færdes korrekt og sikkert i produktionen.
Medicinalbranchen aftager i forvejen en stor del af eleverne fra procesoperatøruddannelsen – og
ansætter også de færdige procesoperatører. Branchen er generelt meget tilfreds med
procesoperatøruddannelsen, og ønsker at pharma specialet kan skærpe profilen for de elever, der
ønsker det. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra medicinalindustrien og skolerne,
der skal bidrage til at beskrive behov og indholdselementer i et pharma speciale.
Det forventes, at der for at imødekomme indholdselementer i et pharma speciale, vil være en
udvidelse for elever der tager specialet med op til 10 skoleuger.
Der er en forventning fra medicinalindustrien om at kunne optage 60 elever årligt.
I forlængelse af ovenstående ønsker udvalget at revidere overgangskravene fra grundforløb 2 til
hovedforløbet. Dette behov er afledt af ønsket om et pharma speciale til uddannelsen. For at kunne
imødekomme ønsker til specialet, er der to forslag, der skal implementeres i uddannelsens
grundforløb 2. Dels skal der være en skærpelse af fagelementer med GMP (”god
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fremstillingspraksis”), dels skal der mere undervisning i sterilhåndtering og hygiejne på
grundforløbet. Forslaget er blevet kvalificeret af det faglige udvalg og arbejdsgruppen, ligesom
LUU’erne på skolerne mener det vil styrke uddannelsen.
Der er et desuden ønske om, at overskueliggøre de nuværende overgangskrav gennem en tydeligere
gruppering og evt. sammenskrivning af overgangskravene. Det vil gøre det nemmere at formidle
uddannelsens formål til både elever og virksomheder.
Der ønskes også en bedre overensstemmelse mellem uddannelsens praktikmål og den måde, som ”2
års relevant erhvervserfaring” er defineret. Der ønskes en ændring af begge dele, i det omfang, at det kan
lade sig gøre, så der er bedre match mellem praktikmålene og ”2 års relevant erhvervserfaring”. Dette
skulle gerne gøre det mere enkelt at afklare voksne til en af de tre EUV spor.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.
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5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er udarbejdet en ny praktikerklæring til brug for skoler og virksomheder.
Procesoperatøruddannelsen deltog i februar 2016 i DM i Skills i Fredericia som demonstrationsfag.
På Skills samarbejdede udvalget med EUC Lillebælt og 6 virksomheder om at præsentere
uddannelsen. På standen deltog nuværende og tidligere elever fra virksomhederne, der kunne fortælle
om uddannelsen og deres erfaringer fra virksomheder, løn, ansættelsesforhold mv.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget har i det seneste år revideret praktikvejledningen, og har igangsat projekt ’pixi’praktikvejledning. Pixie-udgaven skal være en forkortet version af vejledningen, som
praktikvirksomheder nemt skal kunne orientere sig i.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

X

Nej

LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med LUU’erne på skolerne for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde med kvaliteten i
skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har bl.a. foreslået dem
at drøfte,
• hvordan det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang til de samme redskaber og teknologier, som anvendes at
virksomheder i branchen.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem nyhedsbreve til
LUU’erne og besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
LUU’erne har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere har
opfordret til.
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De skoler der udbyder procesuddannelsen, har gennem de seneste år investeret i nyt
produktionsudstyr og indretning af faciliteter, så der er nyere og opdaterede anlæg, som i højere grad
imødekommer elevernes behov i skolepraktikken.
Skolerne har tæt samarbejde med virksomheder om at tilbyde eleverne både virksomhedspraktik og
virksomhedsforlagt undervisning.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:

Nej

X

Der er en stigning i antallet skolepraktikelever.
Uddannelsen har brug for at vækste for at kunne dække nuværende og fremtidige behov for
arbejdskraft.
Udvalget er i gang med at udvikle et speed-dating-koncept, hvor virksomheder og elever bringes
sammen. Konceptet er afprøvet på andre lignende uddannelser med stor succes. Formålet er at skabe
en naturlig cyklus, hvor virksomheder inviteres til uddannelsestræf 1-2 gange om året. Det vil styrke
samarbejdet mellem skoler og virksomheder og samtidig vil det betyde, at flere virksomheder gøres
opmærksomme på muligheden for at tage elever, og med en tilbagevendende begivenhed, bliver det
nemmere og mere overskueligt at deltage.
Konceptet suppleres af direct-mails til medlemsvirksomheder for at afsætte så mange
skolepraktikelever så hurtigt som muligt.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
127
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

140

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

190

Med to nye godkendte skoler og et nyt pharma speciale forventes antallet af indgåede
uddannelsesaftaler at stige i de kommende år. Fra 2017 vil uddannelsen blive udbudt på yderligere to
skoler end i dag og det forventes, at dette vil give en positiv effekt på antallet af indgåede aftaler fra
2018. Det nye speciale forventes godkendt til brug i 2018, som også forventes at have en positiv
effekt på det totale antal af uddannelsesaftaler.
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III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
IF vurderer, at uddannelsen har brug for at vækste for at kunne dække nuværende og/eller fremtidig
behov for arbejdskraft. IF har på baggrund af denne vurdering allerede igangsat eller planlagt at
igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med
godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har
fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status
til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, herunder procesoperatør, hvor virksomhederne på en overskuelig og
lettilgængelig måde får information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Det
forventes, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser primo 2017. Udvalget vil anvende fakta
arkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille fakta arkene til
rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Alle tre skoler forventer at søge en AUB i samarbejde med deres respektive LUU’er med henblik på
at understøtte den praktikpladsopsøgende indsats.
For at imødekomme behov fra fødevarevirksomheder - og især på industribager området - har EUC
Lillebælt i samarbejde med DI og Fødevareforbundet NNF udviklet en ”Procesoperatør til
bageindustrien”. Uddannelsesmuligheden er en del af en ekstra indsats for at finde praktikpladser,
der tilgodeser industriel bagning.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Industriens Uddannelser er opmærksom på, at det er nødvendigt med øget tilgang af elever til
procesoperatøruddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg, organisationer og
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og specifikt inden for
industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor en ung youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
IF understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills 2017.
Procesoperatøruddannelsen skal i 2017 deltage som demonstrationsfag på DM i Skills i Aalborg.
Uddannelsen bliver derfor igen eksponeret for unge, der står overfor at skulle træffe et
uddannelsesvalg.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået
for. Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til
mail- adressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato: 13. oktober 2016

Industriens Fællesudvalg

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til produktør
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
21

2014
21

2015
19

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Nøgletal:
Fuldførte *

2013
27

1

23

17

2014
14

20

2015
.

Fuldførelsesprocent **

83

84

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

-

0,6
0,16

-

-

0,77
0,06
-

-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der har i 2015 været en lille stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Antallet af elever på
uddannelsen har indtil videre været så lavt, at udsving og afvigelser kan skyldes tilfældigheder.
Industriens Fællesudvalg og skolerne har igangsat en ekstraordinær indsats rettet mod både indgåelse
af flere uddannelsesaftaler, samt godkendelse af flere praktikvirksomheder. Det forventes at
indsatsen vil føre til en markant stigning i løbet af 2017.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Ja
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
X
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)
2

Ja

Nej
X
X

Nej

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

X
X
X

X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
1) Udvalget ønsker, at der tilføjes tre nye certifikater til grundforløb 2. De skal indgå under § 3.
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. Certifikaterne skal gøre
eleverne mere attraktive for praktikvirksomheder.
• 43996 Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater (2 dage)
• 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk (1 dag)
• 47952 Gaffeltruck certifikatkursus B (7 dage)
2) Udvalget ønsker at følgende certifikat kursus tilføjes til produktøruddannelsens katalog over
valgfrie uddannelsesspecifikke fag:
• 47478 Lastbilmonteret kran, certifikat D (10 dage)
3) Der ønskes en bedre overensstemmelse mellem uddannelsens praktikmål og den måde, som ”2
års relevant erhvervserfaring” er defineret. Der ønskes en ændring af begge dele, i det omfang, at
det kan lade sig gøre, så der er bedre match mellem praktikmålene og ”2 års relevant
erhvervserfaring”. Dette skulle gerne gøre det mere enkelt at afklare voksne til en af de tre EUV
spor.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.

3

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Udvalget har konkretiseret markedsføringsstrategien og udarbejdet en række materialer med konkret
information om produktøruddannelsen. Der er bl.a. fremstillet pjecer og power point præsentationer,
som skal informere uddannelsesvejledere, potentieller elever og virksomheder om uddannelsen og
4

har til hensigt at bidrage til en forøgelse af antallet af praktikaftaler. Markedsføringsindsatsen er
endeligt gået i gang i sommeren 2016.
Der er indtil videre afholdt møder med Region Hovedstaden og Region Syd for at informere om
uddannelsen. Der skal i løbet af efteråret 2016 afholdes møder med UU-vejledere, VUC, jobcentre
samt potentielle praktikvirksomheder.
Det forventes, at den intensiverede indsats øger kendskabet til uddannelsen både i vejledningen af
potentielle elever og blandt virksomheder.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget vil udarbejde en praktikpladsvejledning til virksomhederne, der både har til formål at
informere om regler og uddannelsesansvar, men i høj grad også skal vejlede især nye
praktikvirksomheder i forhold til praktikopgavernes indhold og mål.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
X

Nej

LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang til de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.
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Industriens Fællesudvalg har indstillet overfor Rådet for Erhvervsuddannelser, at uddannelsens
adgangsbegrænsning ophæves, således at der er frit optag på uddannelsens grundforløb 2.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)

Nej
X

Der er brug for vækst for at dække branchens nuværende og fremtidige behov for faglært
arbejdskraft. Der mangler i høj grad godkendte praktikpladser. Dette skyldes, at uddannelsen ikke er
kendt blandt virksomhederne i de relevante brancher.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
20
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

50

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

75

Det er udvalgets forventning, at igangsatte aktiviteter vil bidrage til en stigning i indgåede
uddannelsesaftaler. Dette vil især komme til udtryk i løbet af 2017 og 2018.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
IF vurderer, at der er en udfordring med mangel på både praktikpladser og elever på området. IF har
på baggrund af denne vurdering allerede igangsat eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med
godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har
fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status
til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur.
For produktøruddannelsen er der igangsat en ekstraordinær markedsføringsindsats i forhold til at
rekruttere elever til uddannelsen. Det er besluttet, at udvalget tilbyder et rejsehold til skolerne, som
kan holde koordinerende møder med uddannelsesvejledere i UU-centre, VUC og jobcentre.
Møderne har ligeledes til formål at informere potentielle praktikvirksomheder om uddannelsen.
Endelig vil markedsføringsindsatsen også rette sig mod potentielle elever. Udvalget vil derudover i
samarbejde med de udbydende skoler afholde en række mobiliseringsevents, som skal give flere
potentielle praktikvirksomheder indsigt i de muligheder, der ligger i produktøruddannelsen.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Industriens Uddannelser er opmærksom på, at det er nødvendigt med øget tilgang af elever til
produktøruddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg, organisationer og
eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og specifikt inden for
industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor en ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.

7

Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
11. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til receptionist
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
X
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
132
97

2014
127
89

2015
128
92
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
55
80

2014
42
79

2015
-1
-1

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,81
0,09
-2
-2
2

0,78
-2
-2
-2
-2

-2
-2
-2
-2
-2

-2
-2
-2
-2
-2

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Note 1) Udvalget er ikke i besiddelse af tal for 2015, og de fremgår ikke af Databanken.
Note 2) Udvalget er ikke i besiddelse af de ønskede tal, og de fremgår ikke af
beskæftigelsesfrekvensen 2016.
Udviklingen for igangværende og indgående uddannelsesaftaler for perioden 2013-2015 ses at være
rimelig stabil. De lidt højere tal i 2013 og lidt lavere i 2014 skyldes med stor sandsynlighed
afskaffelsen af præmie- og bonusordningen.
Hotelbranchen har gennem de seneste år gennemgået en positiv udvikling med vækst. En vækst som
desværre ikke har afspejlet sig i antallet af indgået uddannelsesaftaler. Dette kan skyldes et misforhold
mellem antallet af praktikpladser og elever ift. geografisk placering. Udvalgets dialog med
arbejdsgivere og elever viser, at der er ledige praktikpladser, og at eleverne ikke altid har lige nemt
ved at finde dem. Overordnet vurderer udvalget, at der er flere praktikpladser end aktive og egnede
elever, der søger efter en.
For at modvirke dette problem er udvalget i gang med at modernisere uddannelsen. Det er udvalgets
forventning, at en modernisering vil føre til, at flere unge og ufaglærte i virksomhederne vil se
uddannelsen som attraktiv. Dette kan også medføre, at det ikke faglærte personale, som
virksomhederne ansætter, potentielt kan blive interesseret i at blive faglærte. Enten gennem
erhvervsuddannelsen eller de strukturforløb fra ”Ufaglært til faglært”, som Efteruddannelsesudvalget
for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen er ved af udvikle i relation til
receptionistuddannelsen.
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Det er udvalgets vurdering at antallet af indgåede aftaler fremadrettet vil ligge på niveau med 2015.
Moderniseringen vil ikke slå igennem med det samme.
Nøgletallene for beskæftigelsesfrekvensen viser, at der fortsat er gode muligheder for at finde
beskæftigelse for uddannede receptionister, selvom der kan konstateres et lille fald fra 2013 til 2014.
Idet der ikke fremgår andre tal af beskæftigelsesfrekvensen, kan der ikke konstateres nærmere om
baggrunden herfor. Ligesom udvalget ikke kan forholde sig til videreuddannelsesfrekvensen eller
fordelingen mellem etniske grupper og kønnene.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Ja
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
X
X
X
Nej
X
X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov

Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Transnationale undersøgelser har vist, at den oplevede service blandt gæster og turister i Danmark er
lavere end i andre lande. For at højne konkurrencemulighederne og Danmarks tiltrækningskraft af
udenlandske gæster og turister har en række organisationer, herunder 3F og HORESTA, iværksat et
projekt, kaldet NICE (New innovative Customer Experiences).

NICE projektet har fundet, at der er en sammenhæng mellem virksomhedernes levering af
serviceoplevelser og gæstens faktiske oplevelse af, om kundemødet resulterer i en oplevelse og
gæstens generelle tilfredshed med kundemødet. NICE-projektet har også vist, at der kan skabes
yderligere værdi i kundemøderne, hvis virksomhederne, herunder hoteller, bliver bedre til at levere på
en række oplevelsesorienterede områder, herunder en aktiv inddragelse af turisten/gæsten, en særlig
og mere individuel behandling af den enkelte turist/gæst og ved at skabe læring for turisten i
kundemødet. Dette indgår ikke i receptionistuddannelsen, og derfor ønskes uddannelsens
kompetencemål ændret for at sikre, at uddannelsen lever op til branchens kompetencebehov.
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Ændring af kompetencemålene vil endvidere slå igennem i fagmålene og i undervisningsmaterialet.
På længere sigt vil udvalgets arbejde med en modernisering af uddannelsen, jf. punkt 2, kunne
medføre behov for ændring af uddannelsen, herunder kompetencemålene. Sådan ændringer vil blive
præsenterede i fremtidige udviklingsredegørelser.
Udvalget ønsker, at uddannelsen fremadrettet vil blive udbudt med eux, og vil derfor gå i dialog med
ministeriet herom.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
X
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes: Med henvisning til punkt 4.
Ad. a) Uddannelse
Udvalget skønner, at ændringen af kompetencemål ikke vil have en økonomisk konsekvens.
Ændringen af kompetencemålene kræver ændring af bekendtgørelsen.

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse

Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der har ikke været foretaget ændringer.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Uddannelsen har et forholdsvis lille antal praktikvirksomheder, som udvalget og organisationerne bag
har en løbende dialog med. Derudover følger udvalget med i de Lokale Uddannelsesudvalgs arbejde
og drøfter praktikuddannelsen med elever, som er ved at afslutte deres uddannelse.
Udvalget har iværksat en informationskampagne over for praktikvirksomhederne for at klæde dem
bedre på ift. at uddanne elever. På denne måde sikres det, at erfaringerne på tværs af
praktikvirksomheder i hele landet kommer ud til andre virksomheder, og dermed højner den samlede
kvalitet i praktikuddannelsen.
5
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Udvalget følger nøje med i elevernes karaktere i skoleundervisningen og til svendeprøven, sådan at
det har mulighed for at reagere, såfremt det viser sig, at eleverne ikke lærer tilstrækkeligt.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Virksomhederne har udfordringer med at finde det ønskede antal elever. Det kan i nogle tilfælde
have medført, at virksomhederne stopper med at tage elever, fordi når de efter lang tids søgen
endelig har fundet en, bliver eleven kimet ned med tilbud fra andre steder. Virksomhederne afsøger
derfor andre markeder og muligheder for den nødvendige arbejdskraft, herunder udenlandsk og
serviceøkonomuddannede.
Udvalget er på denne baggrund i gang med at modernisere uddannelsen for at tiltrække flere elever
og dermed skærpe interesse fra virksomhedernes side til at tage elever, jf. punkt 2.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
92
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

95

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

100

Udvalget har en forventning om, at den generelle positive udvikling i samfundet og turistbranchen,
herunder hotelbranchen, vil betyde et vedvarende og stigende behov for faglærte receptionister.
Udvalget forvente ligeledes, at der kan tiltrækkes flere elever til uddannelsen, hvorved der kommer et
bedre match mellem udbuddet og efterspørgslen på praktikpladser.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Som anført under punkt 2 og 6b er efterspørgslen på elever større end udbuddet. Udvalget holder
løbende øje med udviklingen og gennemgår denne 3-4 gange årligt. Af hensyn til ikke at øge
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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misforholdet mellem antal elever og praktikpladser samt for at skærpe interessen for
praktikvirksomhederne til at tage elever, har udvalget valgt at fokusere på at modernisere
uddannelsen og hermed samtidig at tiltrække flere elever til uddannelsen.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:

Transporterhvervets Uddannelser

Dato:

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til redder
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år

2013
212

2014
228

2015
280

Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

100
0
0
0

143
0
0
0

179
0
0
0

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
167
88

2014
118
91

2015
-

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,97
0,08
Ingen
data
0,04

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,97
0,04
Ingen
data
0,09

0,91
0,08
Ingen
data
0,03

0,97
0,05
0,0065
Ingen
data
0,0

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Som forventet er antal igangværende og antal indgåede uddannelsesaftaler steget fra 2014 til 2015. Det
faglige udvalg forventer, at der vil blive indgået markant flere uddannelsesaftaler i de kommende to til
tre år.
Det faglige udvalg kan konstatere, at der fortsat er en relativ høj beskæftigelsesfrekvens for
uddannelsen.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:

Ja

Nej

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:
(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).

(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan
udvalget overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser § 14, samt overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen
ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en
jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til
ministeriet.

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Udvalget afventer en afgørelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i forhold til
tidligere fremsendt ansøgning om ændring af uddannelsen (integrering af uddannelsen til
ambulancebehandler).

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen, har udvalget gennemgået praktikmålene for
uddannelsen. Det faglige udvalg har udarbejdet en detaljeret vejledning i forhold til uddannelsens
praktikmål – herunder uddybning og præcisering af praktikmålene. Vejledningen skal medvirke til en

sikring af kvalitet i uddannelsen.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds) X

Nej

Det er det faglige udvalgs vurdering, at redderuddannelsen er karakteristisk – og anderledes end de
fleste andre fagområder - ved, at antal praktikpladser hænger meget nøje sammen med, hvad der er
fastsat i udbudskriterierne (fra Regionerne), og de aftaler som virksomhederne har indgået med
Regionerne vedrørende ambulancedrift mv. Der ligger således ikke et uudnyttet potentiale for uden
videre at udvide antallet af praktikpladser/uddannelsesaftaler.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
179
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

210

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

240

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.
2

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige

•
•
•
•
•

for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Det faglige udvalg har tæt dialog med de lokale uddannelsesudvalg da flere af medlemmerne fra
det faglige udvalg også repræsenterer parterne i de lokale uddannelsesudvalg.
Udvalget deltager i DM-Skills blandt andet med redderuddannelsen som demonstrationsfag.
Udvalget afholder årligt 4 dialogmøder med skolerne om erhvervsuddannelsernes status og
drift. Herunder udveksles synspunkter og problemstillinger i relation til praktikuddannelse samt
etablering af nye praktikpladser.
Udvalget arbejder intensivt med godkendelse af praktikvirksomheder og vejleder ansøgere
direkte samt foretager nødvendige og vejledende besigtigelser.
Se også oven for under pkt. 6b 1

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.

beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service
3. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til serviceassistent
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
X
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
459
568
56
81
19

2014
355
333
74
97
37

2015
326
545
82
115
19
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
553
92

2014
604
91

2015

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,82
0,04
0,003
0,1
0,01

0,87
0,04
0,001
0,01
0,05

0,90
0,02
0,001
0,06
0

0,86

0,01
0,05

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
(Skriv her)

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
2

Ja

Nej
X
X

Ja

Nej
X
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Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet – afsluttende prøve – karakterberegning skal omskrives.

X

X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Eksempel:
En gruppe på 3 elever skriver et specialeprojekt til karakteren 12, og derved har alle tre elever
karakteren 12 med sig, som en tredjedel i forhold til den samlede karakter for den afsluttende prøven
(trin2) serviceassistent.
Ved fremlæggelsen af projektet får eleven karakteren -3
Den praktiske prøve udføres også til karakteren -3.
Den samlede karakter bliver 12+(-3)+(-3)=6 og divideret med 3 betyder det, at eleven består med
karakteren 2.
I bek. står der i § 6, stk. 3 …… Der gives en samlet karakter på baggrund af den mundtlige fremlæggelse af
projektopgaven, den praktiske opgave og det skriftlige projekt, som hver tæller en tredje del.
Ovenstående skal ændres.
Udvalget ønsker dog stadig kun en samlet karakter. Men både det skriftlige projekt og fremlæggelsen
skal samlet bestås og den praktiske opgave skal bestås.

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.

3
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Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
X
1
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale - Ændring af beskrivelsen af karaktergivningen på den afsluttende prøve på trin 2
serviceassistent.
Ændring i bekendtgørelse og i uddannelsesordningen.
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

4
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5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
De store ændringer er:
• Fire nye fag i uddannelsen
• Alle fag skal bestås med mindst 02.
Vi har ikke så mange erfaringer endnu. Der har ikke være kritik fra skolerne eller virksomhederne.
Det bemærkes fra skolerne, at eleverne er mere ressourcestærke efter reformen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
I uddannelsesordningen for serviceassistentuddannelsen er det beskrevet, at eleven i praktikperioderne
får en skriftlig opgave. Denne opgave skal være med til at skal sikre, at eleven kan anvende læring fra
skoleundervisningen i praktikken. Praktikopgaven fremlægges og drøftes på efterfølgende
skoleperiode.
Det Faglige Udvalg har udarbejdet en praktikvejledning til brug for praktikvirksomheder. Ved brug af
denne, kan virksomheden og eleven følge, i hvilken grad eleven har opnået praktikuddannelsens mål.
Det faglige udvalg inviterer til konference med skolerne og De lokale uddannelsesudvalg.
Desuden holdes der en gang om året møde mellem udvalget og skolelederne, hvor kvalitet i
undervisningen og praktikcenter drøftes.
Det faglige udvalgs sekretariatet deltager efter behov i de Lokale Uddannelsesudvalgsmøde, hvor
kvalitet i undervisningen og i praktikken drøftes.
De lokale uddannelsesudvalg kontakter sekretariatet eller de faglige organisation, hvis der er behov for
en dialog med Det faglige udvalg om problemstillinger.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
X
Det faglige udvalg drøfter skolepraktikken på det årlige møde med skolelederne.

5
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6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:

Nej
Ikke til de unge

Rengøringsbranchen foretrækker fortrinsvis at rekruttere voksne til job og uddannelse.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
545
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

650

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

650

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Det Faglige Udvalg støtter De Lokale Uddannelsesudvalg bl.a. ved at motivere og anbefale ansøgninger
til AUB om tilskud til praktikpladsopsøgende arbejde.
Det faglige udvalg skiver til godkendte praktikpladser, der ikke har elever og opfordrer dem til at tage
elever.
Det faglige udvalg arbejder på at informere virksomhederne om reformen og GF2 elever, som er mere
ressourcestærke pga. reformen.
Uddannelsen deltager som demonstrationsfag på DM i Skills, hvilket giver mange kontakter til unge,
forældre og uddannelsesvejledere.
Organisationerne bag Det faglige udvalg har alle forskellige initiativer, der medvirker til at synliggøre
uddannelsen. Dette sker fx ved informationsmateriale på hjemmesider, afholdelse af
informationsmøder og temadage og deltagelse i uddannelsesmesser.
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

6
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Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Uddannelsesudvalget for Vagt og Sikkerhedsservice
3. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
21
36
0
0
37

2014
22
23
0
0
15

2015
19
25
0
0
16
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
30
87

2014
25
91

2015

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,75
0,04
0,0185
0,79
0,75

0,81
0,08
0
0,81
0,85

0,86
0,05
0
0,87
0,87

0,81

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
(Skriv her)

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
2

Ja

Nej

Ja

Nej
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Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
De store ændringer er:
• Fem nye fag i uddannelsen
• Ændringer i niveau på nogle fagene
• Ændringer i varighed for nogle fagene
• Alle fag skal bestås med mindst 02.
Vi har ikke de store erfaringer endnu. Der har ikke være kritik fra skolerne eller virksomhederne.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
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2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
I uddannelsesordningen for sikkerhedsvagtuddannelsen er det beskrevet, at eleven i
praktikperioderne får en skriftlig opgave. Denne opgave skal være med til at skal sikre, at eleven kan
anvende læring fra skoleundervisningen i praktikken. Praktikopgaven fremlægges og drøftes på
efterfølgende skoleperiode.
Det Faglige Udvalg har udarbejdet en praktikvejledning til brug for praktikvirksomheder. Ved brug af
denne, kan virksomheden og eleven følge i hvilken grad, eleven har opnået praktikuddannelsens mål.
Det er kun Aarhus Tech, der er godkendt til udbud af uddannelsen. Men der er et positivt
samarbejde mellem Aarhus Tech, NEXT København og ZBC Roskilde.
Udvalget har også et meget tæt samarbejde med skolerne.
I det lokale uddannelsesudvalg er det faglige udvalg repræsenteret, så også derigennem er der tæt
kontakt til det faglige udvalg.
En gang om året er der møde mellem skolelederne og udvalget.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:
Der er få store og mange små vagtvirksomheder. I en branche, hvor der ikke har været tradition for
faglært personale, er der fortsat barrierer i forhold til at tage en elev.
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
25
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

40

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

50

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Der arbejdes på og der er en forventning om en varetagelse af flere opgaver, der tidligere blev varetaget
af politiet. Der ses allerede nu jobglidning, idet vagtbranchen har opgaver med grænsekontrol og
transportopgaver – opgaver der er overtaget fra politiet.
Et kompetenceløft af virksomhedernes medarbejdere må derfor forventes.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.

Organisationerne bag Det faglige udvalg har alle forskellige initiativer, der medvirker til at synliggøre
uddannelsen. Dette sker fx ved informationsmateriale på hjemmesider, afholdelse af
informationsmøder og temadage og deltagelse i uddannelsesmesser.
Der er udviklet 10 små film, der beskriver vagtbranchen og jobprofiler.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg For Maritime Metaluddannelser
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Skibsmekaniker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013 2014
2
2
0
1
0
0
0
0
Ingen Ingen
data
data

2015
1
0
0
0
0

Nøgletal:

2013

2015

1

2014
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Ingen 2
1
data
Ingen 100% 100%
data

Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
På et internationalt arbejdsmarked som skibsfart er der ligeledes international konkurrence om de
jobs, der udbydes på skibene.
Rederierne har hidtil hovedsageligt benyttet uddannelsen som efteruddannelse af deres
skibsassistenter, når skibsassistenterne selv efterspurgte det. Således har rederierne ikke aktivt
efterspurgt arbejdskraften. Dette har påvirket beskæftigelsessituationen for skibsmekanikere inden
for de seneste 10 år.
Udvalget antager, at den aftagende tendens vender. Forventninger grunder i en ændring i
bemandingsdirektivet om skibenes besætningssammensætning, hvilket fremadrettet vil øge de faglige
krav til meniggruppen i skibsbesætninger.
Det Faglige Udvalg for Maritime Metaluddannelser forventer som en afledt effekt heraf, at
efterspørgslen efter skibsmekanikere som faglært arbejdskraft vil stige. Antagelserne er, at optaget på
uddannelsen vil stige signifikant i de kommende år sammenlignet med tidligere års optagne på
uddannelsen.
Parterne i det faglige udvalg vil følge udviklingen tæt med særlig fokus på at imødekomme de
eventuelt ændrede behov, som rederierne måtte have og med henblik på at sikre praktikpladser.
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3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
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Der blev ikke foretaget ændringer på uddannelsen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål.
I forbindelse med implementering af reformen i 2015 blev skibsmekanikerens praktikmål efterset og
justeret en anelse.
Parterne i det faglige arbejder løbende med at sikre kvalitet i praktikuddannelsen. Praktik på
skibsmekanikeruddannelsen er i udgangspunktet til søs og varierer afhængig af de specifikke opgaver,
der løses i rederiet og på det pågældende skib. Det resulterer i en dynamisk og praksisnær
praktikuddannelse. Danmarks Rederiforening er, som én af parterne, engageret i de konkrete
praktikindhold og sikre, via sine medlemmer, at rederierne leverer den nødvendige kvalitet.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X
Uddannelsens beskaffenhed og den videre beskæftigelse efter endt uddannelse betinger en
tilstedeværelse om bord på et skib som led i den praktiske del af uddannelsen.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
I de senere år har de internationale konjunkturer og konkurrencen på det maritime område resulteret
i, at efterspørgslen efter skibsmekanikere har været faldende. Kombineret med, at Industriens
Uddannelser, som uddybet under pkt. III, har gennemgået sine praktiksteder, har det resulteret i, at
antallet af rederier, der er godkendt til at tage skibsmekanikere i praktik, er faldet.
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Organisationen International Maritime Organization (IMO) barsler med ændringer til
bemandingsdirektivet, hvilket kan påvirke skibsmekanikeruddannelsen. Senest har det medført, at
Styrelsen for Videregående Uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet har sendt en
række nye bekendtgørelser om maritime uddannelse i høring.
Industriens Uddannelser og Det Faglige Udvalg for Maritime Metaluddannelser følger udviklingen
tæt med henblik på ændringer af IMO-bekendtgørelserne, som kan indvirke på nærværende
uddannelse.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
2
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

2

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

4

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Elevoptaget for nuværende dækkende for uddannelsen. Dette kan skift med de eventuelle ændringer,
der er nævnt under pkt. I.
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med
godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har
fået fjernet godkendelsen.
Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status til passiv, hvilket betyder et
bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for praktikpladssøgende eleverne og
skolernes virksomhedskonsulenter.
Indsatsen har samtidig fået en række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere
pause. Vi har været i dialog med disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det,
genaktiveret deres godkendelser. Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af faktaark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur.
Industriens Uddannelser er i gang med at udarbejde faktaarkene og forventer, at disse vil være
udarbejdet for alle uddannelser primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse
med møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Industriens Uddannelser er opmærksom på, at det er nødvendigt med øget tilgang af elever til
skibsmekanikeruddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg, organisationer og
eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og specifikt inden for
industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
MI understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger
betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem
konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne
målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens
områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige
stolthed i fagene blandt eleverne.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
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Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Skibsmontør
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

40

36

.

1

136
48
13
25
10

163
79
9
23
29

172
85
15
28
9
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Fuldførelsesprocent **

81

78

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,78
0,16

Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,01
Ingen data for etnicitet
Ingen data for køn

0,64
0,31

0,85
0,05

0,75
Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
I Nordjylland oplever man vækst inden for on-shore-industrien trods krisen i form af
havneudvidelser i Frederikshavn, Hirtshals og Skagen. Denne vækst øger efterspørgslen efter
kvalificeret og faglært arbejdskraft. Der er generelt en høj udnyttelse af praktikpladserne i region
Nordjylland, og skolen prioriterer det praktikopsøgende arbejde, da uddannelsen er yderst populær.
Rybners prioriterer fortsat det opsøgende arbejde med praktikpladser, da uddannelsen er populær og
efterspurgt trods krisen i off-shorebranchen.
Samlet set vurderer udvalget, at lokale forhold i hhv. Nord- og Vestjylland fremadrettet vil højne
beskæftigelsesfrekvensen som følge af en forøget efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.
For nogle årgang af udlærte er videreuddannelsesfrekvensen høj (0,31 i 2014). I 2015 er frekvensen
dog noget lavere. Det skal dog bemærkes, at når antallet af udlærte pr. år er forholdsvist begrænset,
vil få udlærtes adfærd have stor påvirkning på de opgjorte frekvenser. Skibsmontøruddannelsen er i
folkemunde kendt som mini-maskinmesteren, hvilket afspejler i det primære efteruddannelsesvalg,
som skibsmontører vælger: Maskinmesteruddannelsen.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
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a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er i det forløbne år implementeret EUX på uddannelsen. Implementeringen er sket i dialog med
de tre udbydende skoler. Der har været muligt at søge ind på EUX pr. 1. august 2016 på én af de
udbydende skoler og øvrige skoler starter optag i nær fremtid.
Det er endnu for tidligt at udtale sig om potentialet for EUX-optaget på uddannelsen, men flere
virksomheder har meldt sig parat til at tage EUX-elever i praktik i både Nord- og Vestjylland. Der er
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fortsat forsigtige, positive udmeldinger om EUX-overbygningen til skibsmontøren blandt visse
toneangivende rederier inden for branchen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Skibsmontørens praktikmål blev i den forbindelse efterset og justeret en anelse. I løbet af
2017 vil MI for udvalgte uddannelser foretage en opfølgning på, om den nye taksonomi og de
indholdsmæssige ændringer af praktikmål har haft den ønskede effekt til kvalitetsstyring af
praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:
Skolepraktikken er udelukkende tilgængelig på EUC Nord.

Ja
X

Nej

Rybners samarbejde med EUC Nord om evt. SKP-elever, men forsøger i videst muligt omfang at få
eleverne i virksomhedspraktik tættere på Esbjerg – også selvom de er påbegyndt SKP i
Frederikshavn.
LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
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i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Der er fortsat fokus på at have et tilstrækkeligt antal praktikpladser i Nordjylland, dog er der på
landsplan et dækkende antal praktikpladser.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
86
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

85

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

85

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Udvalget vurderer, at uddannelsen har en tilpas volumen i forhold til at kunne dække nuværende
og/eller fremtidig behov for arbejdskraft. For at opretholde den nuværende volumen har MI allerede
igangsat eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med
godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har
fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status
til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i
gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser
primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder,
DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Industriens Uddannelser er opmærksom på, at det er nødvendigt med løbende tilgang af elever til
skibsmontøruddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg, organisationer og
eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og specifikt inden for
industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.

7

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Sagsnr.: 16/01989

Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
MI understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger
betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem
konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne
målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens
områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige
stolthed i fagene blandt eleverne.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til skiltetekniker
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Malerfagets faglige Fællesudvalg
13. oktober 2016

1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
x
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til og med 6.
Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af REU. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra frekvenser
udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor udfyldes alene
punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra frekvenser
udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene
Nøgletal
Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det aktuelle år

2013
106
53
129
144
53

2014
95
47
166
139
81

2015
80
56
155
96
63

Nøgletal:

2013

2014

2015

Fuldførte *

35

45

641

Fuldførelsesprocent **
*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse
angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang tallene er
tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

2015***

2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

75

76

70

65

Videreuddannelsesfrekvens

8

5

9

----

Selvstændighedsfrekvens

3

5

3

----

Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

-1

-1

0

+1

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

10

11

8

12

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2012, opgjort i 2013
1 Fællesudvalgets

egen opgørelse
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**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2015, opgjort i 2016.

Kommentarer til nøgletallene:
Elever med anden etnisk baggrund udgør i dag 6 % af den samlede elevbestand. Beskæftigelsesfrekvensen for
uddannede med anden etnisk baggrund er lig med eller højere end den generelle beskæftigelsesfrekvens. Udvalget har
ingen forklaring på, hvorfor frekvensen er højere end den generelle frekvens.
I 2013 og 2014 er beskæftigelsen bedst for mændene, mens frekvensen for kvinderne er bedst i 2014 og 2015. Vi har
ingen forklaring herpå.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende
områder
I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan uddannelsen vil
imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet

Ja

Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:
(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
x
x
x

b.
Nej
x
x
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg vil imødekomme
dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Med revisionen af skilteteknikeruddannelsen pr. 1. august 2015 har Fællesudvalget imødekommet arbejdsmarkedets
aktuelle behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer, og der er således på den baggrund ikke behov for
ændring af uddannelsen – ud over revision af svendeprøven.
Fællesudvalget supplerer løbende erhvervsuddannelsen med AMU-kurser, som er aftalt mellem arbejdsmarkedets
parter og de to skoler, som udbyder hovedforløbet i uddannelsen.
Revisionen af uddannelsen i 2015 nødvendiggør en revision af den eksisterende svendeprøve. (En ny prøve har ingen
økonomiske konsekvenser for skolerne).
Udviklingsarbejdet er ikke påbegyndt, men følgende stikord angiver nogle af de punkter, vi ønsker at fokusere på:
Der skal i højere grad end i dag fokuseres på processer og kvalitetssikring
Vurderingen af håndværksmæssige kvalifikationer skal opprioriteres
Sværhedsgraden skal forøges
Herudover skal de eksisterende opgaver ajourføres. Og eventuel udskiftes.
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I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i forhold til
nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til
ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds)
Ja
Nej
Uddannelse
x
Speciale
x
Trin2
x

Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes endvidere
skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning. Skønnene bedes være
bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds)
Ja
Nej
Uddannelse
x
Speciale
x
Trin
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. c) Trin
Fællesudvalget skal henvise til tidligere års udviklingsredegørelser med hensyn til argumentationen for, at uddannelsen
ikke er trindelt.

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal dækkes, hvis
ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds)
Ja
Nej
Uddannelse
x
Speciale
x
Trin
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De uddannelsesmæssige konsekvenser
af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i bekendtgørelse og uddannelsesordning siden juli 2016, hvor der blev
foretaget mindre justeringer i forhold til den tidligere bekendtgørelse og uddannelsesordning.

2

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitetsudvikling/kvalitetssikring drøftes løbende med de to lokale uddannelsesudvalg, arbejdsgiverorganisationen
(virksomheder), fagforeninger og skoler. Vi har efterhånden opnået gode erfaringer med ”Logbogen” som et
kvalitetssikringsværktøj. Som et led i reformimplementeringen er logbogen under revision (blandt andet med hensyn
til tydeliggørelse af praktikreglerne, således at de blive mere anvendelige i såvel den ordinære praktik som i
skolepraktik.)
I den anledning skal vi henlede opmærksomheden på undersøgelsen ”Sammenhæng mellem skole og praktik –
evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers
hovedforløb”, Danmarks Evalueringsinstitut, 2013. Heri fremhæves fagets logbog og de to praktikumforløb i
uddannelsen som gode værktøjer til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik. På baggrund af rapporten har
Fællesudvalget ved august-reformen udvidet antallet af praktikumforløb til 3, og udvalget er nu i færd med at udarbejde
et vejledningsmateriale hertil.
I forbindelse med godkendelse af praktikvirksomheder benytter Fællesudvalget sig af et rådgiverkorps, hvorfra en
arbejdsgiver- og en arbejdstagerrepræsentant tage sig af godkendelsen. Ved deres virksomhedsbesøg bliver
virksomhederne således rådgivet om uddannelsesforløb, vurdering af hvor mange elever, virksomheden kan ansætte
mm.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
x

Fællesudvalget gør løbende de lokale uddannelsesudvalg opmærksomme på, at de for at sikre kvaliteten i
skolepraktikelevernes uddannelse er forpligtet til aktivt at deltage i arbejdet med at sikre arbejdsopgaver til
skolepraktikeleverne.
I foråret 2015 har Fællesudvalget efterfølgende besøgt de to praktikcentre3 inden for skilteteknikerområdet,
hvor følgende emner blev drøftet med praktikcenterchefer, skolepraktik-instruktører, virksomhedskonsulenter og lokale uddannelsesudvalg:
o

Tilrettelæggelse af det samlede uddannelsesforløb

o

Kompetencevurdering i forhold til praktikmål

o

Tilvejebringelse af relevante og arbejdspladsrealistiske opgaver

o

Anvendelse af korte aftaler og virksomhedsforlagt undervisning

o

Anvendelse af EMMA-regler

o

Praktikcentrets håndtering af anker over udmelding af skolepraktik/optagelse i skolepraktik

o

Undervisningsmiljø, det faglige og pædagogiske arbejde (et besøg på praktikcentret)

o

Det praktikpladsopsøgende arbejde

På baggrund af besøgene har Fællesudvalget udarbejdet en opstilling af punkter, som der skal arbejdes videre med:
o

Umiddelbart ser det ud som om, at der mangler kommunikation oppefra og ned i skolernes systemer.
Ledelse og skp-instruktører har ikke samme opfattelse af virkeligheden (for eksempel i forhold til kendskab til og
brug af virksomhedsforlagt undervisning (VFU) og i forhold til anvendelsen af praktikmål).

o

Virksomhedsforlagt undervisning benyttes stort set alle steder meget mere, end vi ønsker. (Man er ikke alle steder
bekendt med bestemmelserne vedrørende brug af VFU).
Vedrørende tilbagemeldinger fra virksomheder: Flere steder benyttes telefoniske evalueringer, og her kan man
komme i den situation, at man mangler dokumentation (det oplever vi i nogle af ankesagerne)

o

Der skal gøres noget ud af at give skp-eleverne særlige kompetencer, således at de fremstår attraktive over for
skiltevirksomhederne-

3 Fagcenter

Silkeborg på Teknisk Skole Silkeborg og praktikcentret på TEC.
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o

Der er ikke gjort meget ud af at beskrive den faglige egnethed.

o

Der skal kompetencevurderes i forhold til praktikmål.

o

Ikke alle praktikcentre har udarbejdet en APV.

o

Instruktør-antallet er flere steder bestemt i underkanten - især, hvis de også skal gøre noget ud af at give skpeleverne særlige kompetencer. I et enkelt praktikcenter har man ansat 2 instruktører – Hvis der er få elever i på
praktikcentret, så indgår instruktørerne i brobygningsforløb ol.

o

Mange steder udarbejdes der ikke ugesedler, hvilket er vigtigt i forhold til eleverne forståelse af arbejdsgangene
i en virksomhed

o

Arbejdstid er i underkanten, idet eleverne ikke selv betaler for deres pauser.

o Arbejde uden for skolen: Dette varierer. Det ser ud til, at de eksterne opgaver altid er clearet med de lokale
uddannelsesudvalg.
De lokale uddannelsesudvalg og Fællesudvalget er løbende i kontakt med praktikcentrene med henblik på at sikre
kvaliteten i skolepraktikken. Det være sig i overordnede dialoger om kvaliteten og i konkrete sager. Sagerne indikerer,
at ikke alle praktikcentre har sikret kvaliteten.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at virke for
tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad angår Ja
praktikpladser?
(Sæt kryds)
I alt 138 skiltevirksomheder er for øjeblikket godkendt som praktikvirksomhed.

Nej
x

Antallet af virksomheder, som for første gang eller på ny er blevet godkendt som praktikvirksomhed er nogenlunde
uforandret fra 2015 til 2016.
Godkendelser pr. 1. september 2016
Skiltevirksomheder:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

20

22

19

21

18

25

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten af
udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte uddannelse i 2016 og evt. de
følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
56
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

30

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

---

Antallet af indgåede ordinære og korte aftaler ser ud som følger:
2007
2008
2009
2010
2011
2012

39
42
30
11
45
55
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2013
2014
2015

36
52
25

Opgørelsen er en nettoopgørelse og angiver antallet af aftaler, som er indgået i det pågældende år og som stadig er i
kraft pr. 31. december.
Fællesudvalgets forventninger til 2015 blev ikke indfriet, da måltallet på 45 ikke blev opnået.
I skrivende stund er antallet af indgåede uddannelsesaftaler for 2016 på 20, så måltallet for 2016 sættes til 30, og
måltallet for 2017 sættes ligeledes til 30.

På baggrund af ovenstående forventer Fællesudvalget, at antallet af praktikpladser (ordinære og korte aftaler) i 2015
bliver på 45 stk.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 24, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats for at tilvejebringe
praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikke-godkendte virksomheder.
De i Fællesudvalget repræsenterede organisationer udfører løbende både centralt og lokalt et stort informationsarbejde
over for deres medlemmer med hensyn til at fremskaffe det nødvendige antal praktikpladser.
Siden begyndelsen af 2011 ser Fællesudvalget 4 gange årligt på, hvor mange af de godkendte virksomheder, som endnu
ikke har ansat en elev. Sådanne virksomheder modtager en henvendelse fra udvalget med en opfordring til at benytte
den udstedte lærestedsgodkendelse.
Fremskaffelsen af praktikpladser udgør et vigtigt punkt i udvalgets løbende kontakt med skoler og uddannelsesudvalg.
Fremskaffelsen af praktikpladser udgør et vigtigt punkt på udvalgets besøg på erhvervsskolerne/praktikcentrene, hvor
det lokale uddannelsesudvalg opfordres til at deltage i det praktikpladsopsøgende arbejde.
Uddannelsesudvalget har i 2016 forgæves søgt om AUB-midler to gange til det praktikpladsopsøgende arbejde.

4§

43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg for Skorstensfejeruddannelsen
11. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til skorstensfejer
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
83
24
0
0
0

2014
82
26
0
0
0

2015
73
19
0
0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
24
85

2014
23
92

2015
21
86

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,94
0,03
0,03
-

1,04
0
0
-

0,91
0,05
0
-

1,03
-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udsvinget i nøgletallene er baseret på et meget lille antal personer. Udsvingene er derfor ikke af
nogen betydning.
Der er ikke registreret hverken kvinder eller personer med anden etnicitet i skorstensfejerfaget.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
2

Ja

Nej

Nej

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Sagsnr.: 16/01989

Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ikke foretaget nogen ændringer.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Det faglige udvalg for skorstensfejeruddannelsen er løbende i tæt kontakt med virksomhederne.
Det faglige udvalg støtter op om virksomhedernes lærlingeuddannelse gennem den tætte kontakt.
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Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:

X

Nej

Der har ikke været nogen praktikpladssøgende elever de seneste tre år. Branchen opfylder behovet
for praktikpladser.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
19
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

22

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

24

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Der er en stor efterspørgsel efter skorstensfejere i branchen. Da mange pensioneres i de kommende
år, forventes efterspørgslen at vokse yderligere.
Fagligt udvalg forventer, at flere virksomheder vil rekruttere lærlinge de kommende år for at
imødekomme efterspørgslen.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Beskriv:
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Fagligt udvalg indgår fortløbende i arbejdet med at skabe flere praktikpladser. Ved at deltage i
klubmøder, generalforsamlinger og kongresser over hele landet kommer udvalget i berøring med ca.
95 % af virksomhederne i branchen. Udvalget har et indlæg omkring det praktikpladsopsøgende
arbejde. Endvidere arbejder medarbejderrepræsentanterne efter samme model over for de ansatte i
faget, i et forsøg på at påvirke arbejdsgiveren via dennes medarbejdere. Dette arbejde vil også
fortsætte i 2017.
Det faglige udvalg oplyser desuden lærlingene i muligheder for godtgørelse mm. hvis praktikpladsen
ligger langt fra lærlinges bopæl, samt yder støtte og vejledning til ansøgninger om godtgørelse.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

6

Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Jordbrugets Uddannelser
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til
Skov- og naturtekniker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
X
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
142
91
128
104
0

2014
137
93
151
108
10

2015
137
111
161
130
11
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
111
86

2014
90
83

2015

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,50
0,31
0,0441
0

0,61
0,2
0,0045
0

0,55
0,17
0,0714
0

0,52

0

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Et stigende antal elever til uddannelsen og en samtidig mangel på praktikpladser viser sig i antallet af
elever i skolepraktik. På baggrund af nøgletallene har udvalget tidligere overvejet en evt. begrænsning i
elevoptag til uddannelsen, herunder skolepraktik. Fra 2018 indføres der kvote på optag på
uddannelsen.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:

a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet

(Sæt kryds)

Ja

X

2

Nej
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja
X
X

Nej

X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udvalget har i henhold til udviklingsredegørelsen 2016 drøftet beskæftigelsen for elever inden for de to
specialer Natur- og friluftsformidler samt biotop- og vildtplejer, med udgangspunkt i evt. behov for
ændring i/ eller udvikling af de to specialer. Kun meget få elever med speciale natur- og
friluftsformidler har fundet beskæftigelsen inden for specialets kompetenceområde.
For at imødekomme det fremtidige behov for faglært arbejdskraft og virksomhedernes krav til de
uddannedes kompetencer ønsker udvalget en revision af uddannelsens tre specialer. En revision af
uddannelsens specialer vil indebære et ændret fokus på og vægtning af uddannelsens nuværende
kompetencemål i de enkelte specialer. Således forventer udvalget, at der i en revision af specialerne vil
komme mindre fokus på eksempelvis friluftsliv, naturformidling og vildpleje, mens uddannelsens
kompetencemål omkring eksempelvis maskinkørsel og træ-og naturpleje kan komme til at fylde mere i
uddannelsen. Formidlingskompetencer er dog fortsat vigtige i uddannelsen, dog ikke nødvendigvis
samlet i et specifikt speciale, men generelt på tværs af uddannelsens specialer med fokus på de enkelte
specialeområder og arbejdsfunktioner.
Udvalget ønsker endvidere at undersøge det fremtidige behov og mulighed for EUX, der er pt. få
elever på EUX og er det er usikkert om der, med indførelse af kvote på uddannelsen i 2018, vil være
tilstrækkeligt elevgrundlag til gennemførelse af EUX.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
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Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Der er behov for mindre revision på uddannelsens talentspor, idet det har vist sig uhensigtsmæssigt, at
faget stormfald indgår som en del af talentsporet. Revisionen kan ske via ændring i
uddannelsesordningen og vil ikke have økonomiske konsekvenser.
Ad. b) Speciale
Der ønskes en revision af kompetencemål på specialerne med henblik på, at imødekomme det
fremtidige behov for faglært arbejdskraft. Evt. revision med ændring af uddannelsens specialer kan ske
ved ændring af bekendtgørelse og uddannelsesordning. Evt. omlægning vil ikke have økonomiske
konsekvenser.
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale

begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Udvalget har ikke kunnet nå til enighed omkring en evt. længere praktikuddannelse.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
(Skriv her)
Udvalget er ved godkendelse af praktikpladser meget opmærksom på, at virksomhederne kan sikre
eleven oplæring i alle relevante praktikmål inden for det ansøgte specialeområde. Udvalget samarbejder
med skolen, som tager kontakt til virksomheder, der ansøger om godkendelse som praktikplads med
henblik på at afdække praktikpladspotentialet i virksomheden.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
x

Nej

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)
En væsentlig del af skolepraktikeleverne er eller har været i delaftaler i løbet af skolepraktikken.
Udvalget er i løbende kontakt med skolen omkring skolepraktik og følger udviklingen af antal elever i
delaftaler samt kvaliteten i praktikopholdene.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)

5
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Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:
Der er et forholdsvist stort antal virksomheder godkendt som praktikplads, men på trods heraf en stor
andel elever i skolepraktik. Udfordringen er, at en stor del af de godkendte virksomheder benytter sig af
muligheden for delaftaler, hvilket er med til at fastholde eleverne i skolepraktik. Udvalget har fortsat
fokus på problemstillingen og indførelse af kvote på uddannelsen i 2018, vil antageligt betyde en
væsentlig nedgang i antal delaftaler.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
111
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

110

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

50

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Indførelse af kvote på uddannelsen i 2018 forventes at medføre en væsentlig nedgang i antal indgåede
uddannelsesaftaler, da der forventes langt færre elever optaget på uddannelsens GF2.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Beskriv:
Udvalget har netop afsluttet AUB projekt ”Dialog med praktikvirksomheder og styrkelse af elevers
faglige mobilitet”. Udvalget gennemfører AUB-aktiviteter i tæt samarbejde med skoler, som udbyder
grundforløbet for uddannelsen. Den opsøgende kontakt til mulige praktikvirksomheder er fortsat den
mest effektive i arbejdet med at finde flere praktikpladser.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Smed
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
x
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

500

555

.

1

2034
842
205
314
154

2077
890
225
327
195

2195
992
274
453
115

Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Fuldførelsesprocent **

79

77

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

2015***

2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,75
0,14

0,77
0,12

0,75
0,14

Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,77
Ingen
data

0,01
0,76/0,59 0,77/0,68 0,75/0,64 0,79/0,65
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
data
data
data
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget noterer sig, at beskæftigelsesfrekvensen fortsat ligger nogenlunde stabilt på omkring 0,75.
Udviklingen i denne vil udvalget fortsat følge løbende.
Udvalget noterer sig endvidere, at der er stigning i antal igangværende uddannelsesaftaler og indgåede
uddannelsesaftaler på henholdsvis 6 og 11 pct. Det er en positiv udvikling, idet udvalget dog
vurderer, at elevindtag i den størrelse ikke er tilstrækkeligt til at dække behovet for kvalificeret
arbejdskraft på længere sigt
Udvalget vurderer, at der fortsat er for stort et antal elever i skolepraktik. Det er dog udvalgets
vurdering, af de skærpede krav for optagelse i hovedforløbet, som er indført pr. 1. august 2015, på
sigt vil have en positiv effekt på elevsammensætningen, og medvirke til at eleverne i større
udstrækning opnår uddannelsesaftaler med praktikvirksomheder. Udvalget følger denne udvikling
nøje.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)

2

Nej
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Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Justering af fagligt indhold på specialet ”energiteknik”

x

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

x

x
x

Nej
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udvalget har identificeret et betydeligt behov for kvalificering indenfor klima/ventilationsområdet.
Konkret forventes det, at en stor del af ”ventilationssmedene” i de kommende år vil nå pensionseller efterlønsalder, hvorfor der vil være et stort behov for at uddanne medarbejdere til branchen.
Branchen gør pt udstrakt brug af arbejdskraft med ”smedelignende” kompetencer, der efteruddannes
gennem de amu-tilbud, Metalindustriens Uddannelsesudvalg har ansvaret for. Det vurderes
imidlertid, at branchens størrelse med stigende behov for kompetente medarbejdere, nødvendiggør
etablering af erhvervsuddannelse.
Smedeuddannelsens speciale energiteknik revideres således, at dette rettes mod klimateknik og
ventilation.
Det er udvalgets vurdering, at de dele af specialets nuværende faglige indhold der udgår, kan dækkes
af vvs-energiuddannelsen.
Udvalget vurderer, at der er behov for, at smedeelverne opnår kompetencer til at arbejde efter
betingelserne beskrevet i DS/EN 1090 1 og 2, herunder byggevareforordningen og de krav, denne
stiller omkring svejsekoordinering og certifikatkrav. Ministeriet har tidligere opfordret udvalget til at
være opmærksom på netop dette område. Udvalget påtænker derfor at:
Fortsætte analysearbejde med henblik på udvikling af et nyt trin på uddannelsens specialer klejnsmed;
smed, rustfast og smed, maritim. Indholdet i dette trin 3 skal centreres om kompetencer, der retter
sig mod NDT/DT og svejsekoordinering. Udvalget vil udvikle en række valgfri
uddannelsesspecifikke fag under temaet, som kan tilkobles uddannelsesordningen.
Udvalget har gennem det seneste år haft drøftelser internt og med virksomheder og elever om
specialet smed, rustfast. Der har i den forbindelse været overvejelser om at revidere specialet, så
specialiseringen kom tidligere i uddannelsesforløbet. Det er dog udvalgets vurdering, at en tidligere
specialisering vil svække elevernes mobilitet. Som alternativ til tidligere specialisering vurderer
udvalget, at der er behov for at revurdere det faglige indhold i de uddannelsesspecifikke fag
”smedeteknik 1” og ”smedeteknik 2”, med tanke på at indarbejde mere indhold om rustfrit stål.
Det Faglige Udvalg ønsker at revidere formuleringerne i uddannelsesbekendtgørelsens §5 stk. 4 vedr.
merit for elever, som har forudgående uddannelse på gymnasialt niveau. Formålet er bl.a. at sikre, at
disse elever har bestået overgangskravene i erhvervsuddannelsens grundfag. Som konsekvens heraf,
3
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vil der endvidere blive behov for at indføje formuleringer om merit for den omtalte gruppe elever i
uddannelsesordningen.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale – Se ovenfor. Der defineres en række nye kompetencemål samtidig med at nogle
kompetencemål udgår af bekendtgørelsen.
Der beskrives en række nye fag, samtidig med at nogle fag udgår af uddannelsesordningen.
Ændringerne kan få økonomiske konsekvenser i form af udstyrsanskaffelser og behov for
faglærerkvalificering, afhængigt af om den udbydende skole har udbud af uddannelser med beslægtet
indhold for så vidt angår styringsteknik.
Ad. c) Trin1

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ikke foretaget ændringer i uddannelsen, men udvalget har udviklet en række valgfri specialefag
rettet mod procesområdet.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Smedeuddannelsens praktikmål blev i den forbindelse efterset og justeret en anelse. I
løbet af 2017 vil det faglige udvalg for udvalgte uddannelser foretage en opfølgning på, om den nye
taksonomi og de indholdsmæssige ændringer af praktikmål har haft den ønskede effekt til
kvalitetsstyring af praktikuddannelsen.
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Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
x

Nej

LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Der er forholdsvis mange elever i skolepraktik, og uddannelsen har brug for at vækste for at kunne
dække nuværende og fremtidige behov for arbejdskraft.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)

6

Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:

992

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

1.000

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

1.000

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at uddannelsen har brug for at vækste for at kunne dække nuværende og/eller fremtidig
behov for arbejdskraft. MI har på baggrund af denne vurdering allerede igangsat eller planlagt at
igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser: Industriens Uddannelser har ultimo
2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med godkendte praktiksteder, så virksomheder,
der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har
bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status til passiv, hvilket betyder et bedre og
mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for praktikpladssøgende eleverne og skolernes
virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en række virksomheder til at overveje at tage
elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med disse virksomheder og har, såfremt
virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser. Det er besluttet, at dette vil være en
årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i
gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser
primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder,
DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Snedkerfagets Fællesudvalg
13.09. 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Snedker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
x
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
x
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
342
191
91
91
125

2014
347
209
118
103
129

2015
334
279
138
148
54
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
179
84

2014
134
79

2015
169
80

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,67
0,12
0,0455
0,19

0,60
0,17
0,0308
-

0,60
0,17
0,0111
-

0,64
0,18
0,0538
0,2

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Antallet af igangværende uddannelsesaftaler var faldet en smule ved udgangen af 2015 sammenlignet
med året før. Men der er en stigning i antallet af indgående uddannelsesaftaler på mere end 30 procent
i 2015. Denne stigning er fortsat i 2016. I 2015 er antallet af igangværende skolepraktikelever, og elever
optaget i skolepraktik steget. Denne udvikling bekymrer det faglige udvalg.
Snedkeruddannelsen har en beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens) på 0,64, hvilket er under
det fastsatte måltal på >0,70. Frekvensen er dog steget sammenlignet med året før. Årsagen til
frekvensen på 0,64 skyldes flere forskellige faktorer.
Der er en høj videreuddannelsesfrekvens på uddannelsen på 0,18.
Selvstændighedsfrekvensen er steget, og er også høj sammenlignet med andre uddannelser.
Snedkeruddannelsen har i en årrække oplevet en stor stigning i antallet af unge, der vælger
uddannelsen. Men de unge vælger fortrinsvis møbelsnedkerspecialet frem for
bygningssnedkerspecialet. Dette på trods af, at der er større mulighed for at finde en praktikplads som
bygningssnedker, og at der er bedre jobmuligheder.
Færdiguddannede bygningssnedkere har en beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens) på 0,73.
Færdiguddannede møbelsnedkere har en beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens) på 0,64.
Færdiguddannede på ordinære aftaler har en beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens) på 0,74.
Færdiguddannede udlært på SKP har en beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens) på 0,41.
2
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29 % af igangværende bygningssnedkerelever er på SKP i 2. kvartal 2016.
48 % af alle igangværende møbelsnedkerelever er på SKP i 2. kvartal 2016.
Eftersom færdigudannede udlært på SKP, og færdiguddannede møbelsnedkere generelt har frekvenser
under 0,70, trækker det ned i den samlede beskæftigelsesfrekvens for uddannelsen, at næsten halvdelen
af alle møbelsnedkerelever går på SKP.
Det faglige udvalg har opfordret skolerne til i højere grad at udfordre eleverne på deres valg af speciale.
Men mange af skolerne giver udtryk for, at de ikke kan ændre på elevernes ønsker på trods af den
lavere beskæftigelsesfrekvens.
Det faglige udvalg har også diskuteret muligheden for at indføre adgangsbegrænsning til uddannelsen
grundforløb, hvilket vil betyde, at kun elever med en uddannelsesaftale kan blive optaget. Derudover
kan det faglige udvalg indstille en kvote for hvor mange elever uden uddannelsesaftale, der kan optages
på et grundforløb. Det faglige udvalg mener, at det på nuværende tidspunkt ikke er rimeligt at indføre
adgangsbegrænsning, fordi det også vil ramme bygningssnedker-specialet, som har en frekvens på 0,73.
Det faglige udvalg opfordrer derfor til, at det i fremtiden bliver muligt at indføre en form for
dimensionering på specialeniveau i forhold til det antal elever, der kan fortsætte på SKP efter
afslutning på grundforløb 2. Alternativt ser det faglige udvalg ingen andre muligheder, end at dele
uddannelsen op i to bekendtgørelser, en for bygningssnedkerspecialet, og en for
møbelsnedker/orgelbyggerspecialet. Udvalget følger situationen med det høje antal af
skolepraktikelever meget tæt, og har løbende en dialog med skoler og lokale uddannelsesudvalg om
problematikken.
Forskellen på beskæftigelsesfrekvensen for køn er på 0,2. Det betyder, at kvindernes
beskæftigelsesfrekvens er 0,2 procentpoint lavere end mændenes. Kvinderne udgjorde i 2014 17% af
de færdiguddannede. Det faglige udvalg mener, at den lavere beskæftigelsesfrekvens for kvinder ikke
skyldes forhold i uddannelsen. Der findes ikke tal i statistikken, der viser om kvinder har en højere
videreuddannelsesfrekvens.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

x
x
x
Ja
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(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

x

x
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udvalget ønsker at ændre i bekendtgørelsen § 2. Stk. 4., således at skoleundervisningen opdeles i et
antal skoleperioder for euv-forløb, hvor hvert skoleforløb er maksimalt seks uger, og at der mindst er
ét skoleforløb på hvert trin. I den nuværende bekendtgørelse er det fastsat, at skoleundervisningen skal
opdeles i seks skoleperioder for euv-forløb. Ændringen skal gøre det muligt for skolerne at lægge flere
skoleperioder sammen, således at en EUV ér med mange ugers merit ikke skal på flere korte
skoleforløb.
Udvalget ønsker at ændre i uddannelsesbekendtgørelsen for snedkeruddannelsen. Ændringen angår
svendeprøven for specialerne bygningssnedker og møbelsnedker. Udvalget ønsker at der i § 6. Stk. 4.
tilføjes én disciplin mere i forhold til de discipliner, som den afsluttende prøve indeholder. Disciplinen
skal hedde ”Kompleksitet i opgaven”. Prøven omfatter et selvvalgt udført praktisk produkt, og derfor
er der behov for, at kompleksiteten i en opgave indgår som en disciplin.
Udvalget ønsker at ændre i bilag 1 i Bekendtgørelsen i forhold til hvilke AMU mål, der udløser
standardmerit. Der er nu gennemført en analyse, hvor de uddannelsesmål, der indgår i
snedkeruddannelsernes skolefag er blevet sammenlignet med AMU mål. På baggrund af analysen er
der efterfølgende defineret, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser, der kan udløse standardmerit i
skoleundervisningen på eud, og hvor mange dages merit de bør kunne give. Udvalget ønsker derfor at
indsende et nyt forslag til bilag 1 i Bekendtgørelsen.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelsen
Udvalget ønsker at ændre i bekendtgørelsen § 2. Stk. 4., således at skoleundervisningen opdeles i et
antal skoleperioder for euv-forløb, hvor hvert skoleforløb er maksimalt seks uger, og at der mindst er ét
skoleforløb på hvert trin. I den nuværende bekendtgørelse er det fastsat, at skoleundervisningen skal
opdeles i seks skoleperioder for euv-forløb. Ændringen skal gøre det muligt for skolerne at lægge flere
skoleperioder sammen, således at en EUV ér med mange ugers merit ikke skal på flere korte
skoleforløb. Det skønnes ikke, at der er økonomiske konsekvenser af ændringen.
Udvalget ønsker at ændre i bilag 1 i Bekendtgørelsen i forhold til hvilke AMU mål, der udløser
standardmerit. På nuværende tidspunkt udløser fem dages deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse én
dages merit i EUD, hvis den er gennemført inden for de sidste tre år. Træets Efteruddannelsesudvalg
har nu gennemført en analyse, hvor de uddannelsesmål der indgår i snedkeruddannelsernes skolefag er
blevet sammenlignet med de AMU mål, der er tilkoblet TE ´s FKBér. På baggrund af analysen er der
efterfølgende defineret, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser, der kan udløse standardmerit i
skoleundervisningen på eud. Desuden er der en anbefaling i forhold til, hvor mange dages merit de bør
kunne give. Udvalget ønsker derfor at indsende et nyt forslag til bilag 1 i Bekendtgørelsen.
Det skønnes ikke, at der er økonomiske konsekvenser af ændringen.
Ad. b) Speciale
Udvalget ønsker at ændre i uddannelsesbekendtgørelsen for snedkeruddannelsen. Ændringen angår
svendeprøven for specialerne bygningssnedker og møbelsnedker. Udvalget ønsker, at der i § 6. Stk. 4.
tilføjes én disciplin mere i forhold til de discipliner, som den afsluttende prøve indeholder. Disciplinen
skal hedde ”Kompleksitet i opgaven”. Prøven omfatter et selvvalgt udført praktisk produkt, og derfor
er der behov for, at kompleksiteten i en opgave indgår som en disciplin. Det skønnes ikke, at der er
økonomiske konsekvenser af ændringen.
Ad. c) Trin1
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Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Udvalget fik ændret i tiden til den afsluttende prøve for trin 1 fra 100 til 50 timer. Prøvens længde
afspejler dermed den reducerede undervisningstid for EUV. Udvalget ved ikke om ændringen fungerer
efter intentionen, eftersom den endnu ikke er afprøvet.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Det faglige udvalg har tæt kontakt med de lokale repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg i
forbindelse med deres ansvar og opgaver. Som led i det faglige udvalgs ordinære møder besøger
udvalget på skift skolerne og deres lokale uddannelsesudvalg, og får på denne måde løbende indblik i
både skolers og praktikvirksomhedernes krav til uddannelsen med henblik på en kvalitetsudvikling. En
gang om året samles de lokale uddannelsesudvalg og skuemestre til en konference, hvor censorarbejdet
med svendeprøver bliver drøftet. Her gennemgås og evalueres de teoretiske og praktiske svendeprøver.
Der udveksles erfaringer og diskuteres niveauer for at sikre en ensartet bedømmelse, og afdække om
der er problemstillinger, som det faglige udvalg bør tage stilling til. Ud over bedømmelse af
6
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svendeprøver bruges møderne også til en generel diskussion om udviklingen af uddannelsen, nye krav i
branchen og behov for nye kompetencemål.
Fire gange om året udsender det faglige udvalg en aktivitetsoversigt til de lokale uddannelsesudvalg og
skolerne. Oversigten viser den statistiske udvikling i forhold til godkendelser af virksomheder og
antallet og typer af uddannelsesaftaler, der er indgået. De lokale uddannelsesudvalg bliver desuden hørt
med hensyn til godkendelse af nye praktikpladser.
Som led i kvalitetssikringen har det faglige udvalg udviklet en uddannelseslogbog, hvor de praktikmål,
der er angivet i uddannelsesordningen indgår. Uddannelseslogbogen tilkendegiver elevens aktuelle
niveau og dokumenterer den progression og selvstændighed, der sker hos eleven gennem uddannelsens
praktikperioder. Logbogen medbringes på skolen i forbindelse med skoleophold, og skal fungere som
et dialogværktøj i forbindelse med skoleophold. I fald logbogen viser, at eleven har problemer i forhold
til bestemte praktikmål kan det inddrages i en dialog mellem skole, virksomhed, elev og lokalt
uddannelsesudvalg. Parterne kan her diskutere, hvordan det sikres, at eleven opnår alle praktikmål i den
resterende uddannelsestid.
Det faglige udvalg har siden 2008 haft en praksisnær projektopgave, som eleven skal gennemføre på
virksomheden mellem 3. og 4. hovedforløb. Opgaven tager udgangspunkt i en virksomhedsrelateret
problemstilling og evalueres i fællesskab mellem faglærer, elev og virksomhed. Opgaven, som eleverne
skal udføre i virksomheden, har fokus på innovation i uddannelsens kernefaglighed. Der er udarbejdet
et idékatalog til hjælp for elever og virksomheder. En evaluering af praktikprojektet viser, at de steder,
hvor lærerne arbejder med innovation på skolen og introducerer projektet på 3. skoleperiode, er der
udviklet en god praksis, som har resulteret i et bedre samspil mellem skole og virksomhed. Opgaven er
desuden med til at forberede eleverne til den afsluttende svendeprøve.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
x
Vores tre konsulenter ansat til at lave praktikpladsopsøgende arbejde i hele Danmark, besøger med
jævne mellemrum praktikcentrene for at være behjælpelig med at skaffe aftaler til skolepraktikeleverne.
Især i København, hvor der er et stor antal skolepraktikelever har vores konsulent, som også er medlem
af det lokale uddannelsesudvalg lavet aftale om to tiltag. Det ene tiltag handler om at udfordre elevernes
faglige valg de første måneder som skolepraktikelever. Eleverne skal være parate til at komme i aftaler
som bygningssnedker i stedet for møbelsnedker, som de har valgt i første omgang. Det andet tiltag
handler om, at virksomhederne i området har fået tilbud om, at praktikcentret kan være behjælpelig
med udviklingsopgaver, som skolepraktikeleverne kan udføre i samarbejde med virksomhederne.
Erfaringerne med at udfordre skolepraktikelevernes valg af speciale vil forsøgt blive udbredt til de
andre praktikcentre, hvor der er mange skolepraktikelever, der har valgt møbelsnedkerspecialet.
Udvalget overvåger de enkelte praktikcentre med hensyn til, hvor længe eleverne opholder sig inden de
kommer i delaftale, kort aftale eller restaftale. Der er stor forskel mellem de enkelte praktikcentre, og
det er et emne udvalget diskutere med den enkelte skole/praktikcenter under besøg mm.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
angår praktikpladser?
7
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(Sæt kryds)
I forbindelse med udbudsrunden for erhvervsuddannelser gennemførte udvalget en analyse af
praktikpladssituationen inden for alle vores uddannelse. Analysen viser hvilke, og hvor mange
virksomheder, der i forskellige geografiske områder ikke anvender deres godkendelser, eller har færre
elever end virksomheden er godkendt til. Ud af de 837 virksomheder, der er godkendt til
bygningssnedker har 149 virksomheder igangværende aftaler, hvilket på landsplan kun er 18 %. Der er
dog store geografiske forskelle. I Hovedstadsområdet har næsten hver tredje virksomhed en aftale,
mens det i Østjylland og Sjælland kun er 5-8 %, der har aftaler. Næsten 30 % af virksomhederne på
landsplan er godkendt inden for de sidste 5 år. Her er også geografiske forskelle. Nordsjælland topper
med 40 % af virksomhederne, og Midtjylland og nord- Vestjylland, som lavpunktet, med kun 8 %.
Ud af de 293 virksomheder, der er godkendte til møbelsnedker har 87 virksomheder igangværende
aftaler, hvilket på landsplan er 30 %, hvilket er betydelig flere end bygningssnedkerne pt. Der er ikke
store geografiske forskelle, eftersom det svinger mellem 20% - 40 % af virksomhederne, der har en
aftale. Et bemærkelsesværdigt forhold er, at 43 % af virksomhederne på landsplan er godkendt inden
for de sidste 5 år. Her er også geografiske forskelle. Hovedstadsområdet topper med 45 % af
virksomhederne, og Fyn og øerne har kun 19 %.
Analysen afslører, at der er store geografiske forskelle på landsdelene. I nogen områder anvender
næsten hver anden virksomhed deres godkendelse. I andre områder er det et meget lavt antal, især i de
områder, hvor der hverken er GF2- eller hovedforløbsskoler inden for vores uddannelse.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
279
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

300

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

320

Udvalget forventer et øget antal af uddannelsesaftaler inden for de næste par år. Forventningen bygger
på, at der er vækst i beskæftigelsen inden for både byggeri og træ- og møbelindustrien, og at antallet af
ordinære aftaler er steget med 5 % i første halvår af 2016. Med tre nye skoler der udbyder GF2 har
udvalget en forventning om en fortsat stigning i antallet af aftaler de næste par år.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Sekretariatet for Snedkernes Uddannelser har de sidste fire år gennemført fire fælles opsøgende
projekter med støtte fra AUB, for Træindustriens Uddannelsesudvalg, Snedkerfagets Fællesudvalg, og
Det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi. Projektet var aktivt medvirkende til, at der blev indgået 42
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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aftaler i 2015 – 2016. Generelt var der en stigning i antallet af aftaler på 16%, og der blev godkendt
30% flere virksomheder end samme periode året før. I alt besøgte de tre opsøgende medarbejdere 388
virksomheder.
Derudover har projektet styrket koordineringen på landsplan mellem sekretariatet og skolerne.
Sekretariatets opsøgende medarbejdere har hidtil fortrinsvis besøgt de virksomheder, som skolerne ikke
får besøgt, og prioriterer at finde elever til de ledige praktikpladser, der især er i Jylland. Projekterne har
betydet, at vi har skabt en øget og kontinuerlig og landsdækkende praktikpladsindsats, som udvalgene
vil fortsætte.
I forbindelse med udbudsrunden for erhvervsuddannelser gennemførte sekretariatet en analyse af
praktikpladssituationen inden for alle vores uddannelser. Analysen vil blive brugt aktivt i det
kommende projekt. Analysen viser hvilke, og hvor mange virksomheder der i forskellige geografiske
områder ikke anvender deres godkendelser, eller har færre elever end virksomheden er godkendt til.
Analysen afslører, at der er store geografiske forskelle på landsdelene og mellem vores forskellige
uddannelser. I nogen områder inden for bestemte specialer anvender næsten hver anden virksomhed
deres godkendelse. I andre områder er det et meget lavt antal, især i de områder, hvor der ikke er
hovedforløbsskoler inden for vores uddannelser.
De opsøgende konsulenter vil bl.a. med udgangspunkt i analysen af praktikpladssituationen besøge de
virksomheder, der har færre elever, end de er godkendt til eller slet ingen. Det opsøgende arbejde vil
ske i tæt koordination med de opsøgende medarbejdere på snedkerskolerne, der er spredt ud over
landet. Vores konsulenter vil også prioriterer at opsøge nye virksomheder.
De opsøgende medarbejdere vil have materiale med til virksomhederne, der informerer om de mange
forskellige aftalemuligheder, og hvad den nye reform af erhvervsuddannelser betyder for indholdet i
vores uddannelser.
Konsulenterne vil have fokus på at øge de søgende elevers faglige og geografiske mobilitet. Mange af de
unge søgende elever på grundforløbet har aldrig besøgt, hverken en snedker/tømrervirksomhed eller en
træ- og møbelvirksomhed, og har derfor ofte nogle forestillinger om virksomhederne, som ikke svarer
til virkeligheden. I projektet vil de opsøgende konsulenter derfor arrangere ture til virksomheder for
elever på overgangen mellem grund og hovedforløb fra de forskellige skoler.
I den forbindelse vil der også være fokus på at oplyse de enkelte unge om mulighederne og hjælpe med
praktiske ting som bomuligheder, transportmuligheder, aftalemuligheder mv.
Der vil i projektet være fokus på at få skolerne til at lave præsentationsmateriale for de enkelte elever på
grundforløbet, som de opsøgende medarbejdere kan udlevere til virksomheder med henblik på
elev/mester ”dating”. Præsentationsmaterialet kan bl.a. hjælpe de opsøgende medarbejdere til at få
fokus på de elever, som har særligt svært ved at skaffe sig en praktikplads. Her vil de opsøgende
medarbejdere forsøge eksempelvis at få en aftale om virksomhedsforlagt undervisning mellem en
søgende elev og virksomhed med henblik på oprettelse af et praktikforhold.
I det igangværende projekt vil de opsøgende medarbejdere besøge ca. 350 virksomheder inden for
byggeri og træ- og møbelområdet. Desuden forventer vi, at der vil blive indgået ca. 50 praktikaftaler via
de opsøgende medarbejderes indsats.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og
sundhedsuddannelsen
Oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til social – og
sundhedshjælper
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
X
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
1

2013 2014 2015
12601 12746 11772
12618 12600 10350
Der er ikke
skolepraktik til
uddannelsen
9
84
51
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013 2014 2015
7.438 7.391 uoplyst
75
73 uoplyst

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

2015***

2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl.
syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,81

0,81

0,80

0,81

D: Dansk baggrund A: Anden etnisk baggrund

0,22
0,25
0,28
Ikke opgjort pr. år: 0,0027

uoplyst

D: 0,77
A: 0,74
Forskel: 0,03

D: 0,52
A: 0,61
Forskel: 0,09

D: 0,77
A: 0,73
Forskel: 0,04

D: 0,74
A: 0,71
Forskel: 0,03

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

K: 0,75
K: 0,75
K: 0,72
K: 0,74
M:
0,84
M:
0,83
M:
0,82
M: 0,79
K: Kvinder, M: Mænd
Forskel: 0,09 Forskel: 0,08 Forskel: 0,1
Forskel: 0,05
Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
De statistiske oplysninger om igangværende og indgåede aftaler gælder for hele den tidligere trindelte
social- og sundhedsuddannelse og afspejler trepartsaftalerne om dimensionering på området.
Fagligt udvalg ser frem til, at det fremover vil blive muligt at indhente statistiske oplysninger i
Databanken, der kun omhandler social- og sundhedshjælperuddannelsen.
Fuldførelsesprocenten for elever med uddannelsesaftale er på 73-75%, hvilket er tilfredsstillende, men
igen dækker tallet hele optaget på den nuværende trindelte uddannelse, og udvalget har ikke
oplysninger om fuldførelsesprocenten for den nuværende social- og sundhedshjælperuddannelse. Der
er ikke oplysninger om fuldførelsesprocent i 2015 i Databanken.
Beskæftigelsesfrekvensen (inkl. syge/barselsfrekvens) har været helt stabilt på omkring 0,81. Et niveau,
som afspejler uddannelsens relevans.
Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen for etniske danske og personer med anden etnisk baggrund end
dansk er steget i den sidste perioden, fra 0,03 i 2013 til 0,09 i 2016. Stigningen afspejler et fald i
beskæftigelsesfrekvens for især etnisk danske personer. Fagligt udvalg vurderer, at det er udtryk for et
fald i efterspørgslen på social- og sundhedshjælpere som især har ramt personer af dansk herkomst.
2
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Forskel i beskæftigede fordelt på køn viser, at det er lidt lettere for mænd end for kvinder, at få
ansættelse efter endt uddannelse. Frekvensen afspejler, at arbejdsmarkedet for social- og
sundhedshjælpere har en høj frekvens af kvindelige medarbejdere, men at det ikke betyder, at det er
svært for mænd at få ansættelse på området.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder
I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
x
x
x

Ja
x

Nej
x
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Det er muligt, at igangværende drøftelser om ændring af AMU-uddannelser målrettet ufaglærte ledige,
kan betyde behov for ændringer i uddannelsens Bilag 1.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
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(bilag 4).

(Sæt kryds) Ja

a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse

Sagsnr.: 16/01989

Nej
x
x
x

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ændring i Bilag 1 om godskrivning pga. relevant uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Fagligt udvalg ønskede sidste år at ændre social- og sundhedsuddannelsen fra at være en trindelt
uddannelse til at blive to selvstændige uddannelser for at tilpasse uddannelsen til udviklingen på
arbejdsmarkedet.
Ændringen er gennemført, så der nu er udstedt ny selvstændig bekendtgørelse for social- og
sundhedshjælperuddannelsen, og uddannelsesordningen er i udsendt i høring på skolerne. Der er stor
interesse for den nye uddannelse hos ansættende myndigheder.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget er løbende i tæt dialog og jævnlig korrespondance med lokale uddannelsesudvalg om
kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen. Dialogen danner blandt andet grundlag for
udarbejdelse af vejledninger mv. til praktikken. Repræsentanter fra praktikken har været inddraget i
arbejdsgrupper for at udvikle nye praktikmål til den nye uddannelsesordning.
PASS ser frem til, at de nye kvalitetsparametre, som erhvervsskolerne skal redegøre for som følge af
erhvervsuddannelsesreformen kan indgå i kvalitetsdrøftelserne i LUU.
PASS gennemførte tre dialogmøder august 2016 for medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg.
Formålet er blandt andet at få indblik i samt at styrke det lokale skole-praktiksamarbejde.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

5

Nej
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6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
X
Der er indgået en dimensioneringsaftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og LO om
dimensionering af antallet af praktikpladser på uddannelsen til social- og sundhedshjælper 2016-18
svarende til det behov for færdiguddannede social- og sundhedshjælpere, som ansættende myndigheder
på jobområdet efterspørger.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
10.350
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

Min. 2.200

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

Min. 2.200

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Der er indgået en dimensioneringsaftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og LO om
dimensionering af antallet af praktikpladser på uddannelsen til social- og sundhedshjælper 2016-18
svarende til det behov for færdiguddannede social- og sundhedshjælpere, som ansættende myndigheder
på jobområdet efterspørger.
Nøgletallet for 2015 er hentet fra Databanken, hvor antallet af indgåede uddannelsesaftaler dækker
både trin 1 og 2 i den nuværende uddannelse. Tal for 2017 er fra den nye dimensioneringsaftale. Derfor
kan tallene ikke umiddelbart sammenlignes.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
KL, Danske Regioner, LO og Regeringen har netop afsluttet forhandlingerne om en ny
dimensioneringsaftale for uddannelsen.
Parterne skal i foråret 2018 drøfte en fremtidig, flerårige dimensionering af uddannelserne.
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Dimensioneringsniveauet afspejler, at der på det kommunale arbejdsmarked er et faldende behov for socialog sundhedshjælpere.

Det er med dimensioneringsaftalen besluttet, at der igangsættes et samarbejde mellem KL, Ministeriet
for Børn, Undervisning og Ligestilling, det faglige udvalg og skolerne, der skal udvikle tiltag til at få
flere private arbejdsgivere på området til at tage del i uddannelsen af social- og sundhedshjælpere. Det
forudsætter, at flere private praktiksteder godkendes som praktiksteder, og at flere private
uddannelsesaftaler godkendes af det faglige udvalg.
Elever, der ansættes i private institutioner til at udføre udliciterede velfærdsopgaver, indgår i
dimensioneringen.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og
sundhedsuddannelsen
Oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til social- og
sundhedsassistent
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
X
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013 2014 2015
12601 12746 11772
12618 12600 10350
Der er skolepraktik til
uddannelsen
9
84
51
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
7438
75

2014
7391
73

2015
uoplyst
uoplyst

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

2015***

2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl.
syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,84

0,85

0,86

0,88

D: Dansk baggrund A: Anden etnisk baggrund

0,12
0,11
0,08
uoplyst
Der er opgjort et fælles tal for alle årene: 0,0031
D: 0,79
A: 0,75
Forskel: 0,04

D: 0,79
A: 0,82
Forskel: 0,03

D: 0,80
A: 0,77
Forskel: 0,03

D: 0,83 A:
0,82
Forskel: 0,01

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

K: 0,78
K: 0,77
K: 0,79
K: 0,82
M:
0,84
M:
1,03
M:
0,86
M: 0,87
K: Kvinder, M: Mænd
Forskel: 0,06 Forskel: 0,26 Forskel: 0,07
Forskel: 0,05
Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
De statistiske oplysninger om igangværende og indgåede aftaler gælder for den tidligere trindelte
social- og sundhedsuddannelse og afspejler trepartsaftalerne om dimensionering på området.
Fagligt udvalg ser frem til, at det fremover vil blive muligt at indhente statistiske oplysninger, der kun
omhandler social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Fuldførelsesprocenten for elever med uddannelsesaftale er på 73-75%, hvilket er tilfredsstillende, men
igen dækker tallet hele optaget på den nuværende trindelte uddannelse, og udvalget har ikke
oplysninger om fuldførelsesprocenten for den nuværende social- og sundhedsassistentuddannelse. Der
er ikke oplysninger om fuldførelsesprocent i 2015 i Databasen.
Beskæftigelsesfrekvensen (inkl. syge/barselsfrekvens) har været stigende i perioden fra ca. 0,84 for
færdiguddannede i 2011 til 0,88 for færdiguddannede i 2014. En udvikling, som afspejler uddannelsens
relevans.
Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen for etniske danske og personer med anden etnisk baggrund end
dansk i blevet mindre i perioden, fra 0,04 i 2013 til 0,01 i 2016. Fagligt udvalg vurderer, at det er udtryk
for tilfredshed med alle uddannedes kompetencer uanset herkomst.
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Forskel i beskæftigede fordelt på køn viser, at det er lidt lettere for mænd end for kvinder, at få
ansættelse efter endt uddannelse. Frekvensen afspejler, at arbejdsmarkedet for social- og
sundhedsassistenter har en høj frekvens af kvindelige medarbejdere, men at det ikke betyder, at det er
svært for mænd at få ansættelse på området.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder
I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
x
x
x

Ja
x
x

Nej

x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Der er øgede krav i sundhedsvæsenet for at fremme patientsikkerhed og undgå utilsigtede hændelser.
Derfor ønsker PASS at styrke fagligheden i social- og sundhedsuddannelsen ved at præcisere fælles
retningslinjer for og indføre landsdækkende prøve i faget ”Farmakologi og medicinhåndtering”.
Det er muligt, at igangværende drøftelser om ændring af AMU-uddannelser målrettet ufaglærte ledige,
kan betyde behov for ændringer i uddannelsens Bilag 1.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
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Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
PASS ønsker at indføre landsdækkende prøve i faget ”Farmakologi og medicinhåndtering”. Dette vil
muligvis medføre behov for ændringer i uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordning. Det er
endnu ikke afklaret om det vil medføre økonomiske udgifter for ministeriet.
Ændring i Bilag 1 om godskrivning pga. relevant uddannelse.
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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(Sæt kryds) Ja

a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse

Nej
x
x
x

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Fagligt udvalg ønskede sidste år at udvikle mulighed for at uddannelsen kan udbydes med eux. Denne
mulighed er nu udviklet og bekendtgørelse samt uddannelsesordning med eux-mulighed er udstedt.
Skolerne oplyser, at der er optaget elever på det nye grundforløb med eux og ansættende myndigheder
udtrykker interesse for at ansætte kommende eux-elever på hovedforløbet.
Fagligt udvalg ønskede sidste år at ændre social- og sundhedsuddannelsen fra at være en trindelt
uddannelse til at blive to selvstændige uddannelser for at tilpasse uddannelsen til udviklingen på
arbejdsmarkedet.
Ændringen er gennemført, så der nu er udstedt ny selvstændig bekendtgørelse for social- og
sundhedsassistentuddannelsen, og uddannelsesordningen er i udsendt i høring på skolerne. Der er stor
interesse for den nye uddannelse hos ansættende myndigheder.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget er løbende i tæt dialog og jævnlig korrespondance med lokale uddannelsesudvalg om
kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen. Dialogen danner blandt andet grundlag for
udarbejdelse af vejledninger mv. til praktikken.
PASS ser frem til, at de nye kvalitetsparametre, som erhvervsskolerne skal redegøre for som følge af
5
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erhvervsuddannelsesreformen kan indgå i kvalitetsdrøftelserne i LUU.
PASS gennemførte tre dialogmøder august 2016 for medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg.
Formålet er blandt andet at få indblik i samt at styrke det lokale skole-praktiksamarbejde.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej

X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Der er indgået en dimensioneringsaftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og LO om
dimensionering af antallet af praktikpladser på uddannelsen til social- og sundhedsassistent 2016-18
svarende til det behov for færdiguddannede social- og sundhedsassistenter, som ansættende
myndigheder på jobområdet efterspørger.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
10.350
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

Min. 5.000

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

Min. 5.000

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Der er indgået en dimensioneringsaftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og LO om
dimensionering af antallet af praktikpladser på uddannelsen til social- og sundhedsassistent 2016-18
svarende til det behov for færdiguddannede social- og sundhedsassistenter, som ansættende
myndigheder på jobområdet efterspørger.
Nøgletallet for 2015 er hentet fra Databanken, hvor antallet af indgåede uddannelsesaftaler dækker
både trin 1 og 2 i den nuværende uddannelse. Derfor kan tallene ikke umiddelbart sammenlignes
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III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
KL, Danske Regioner, LO og Regeringen har netop afsluttet forhandlingerne om en ny
dimensioneringsaftale for uddannelsen.
Parterne skal i foråret 2018 drøfte en fremtidig, flerårige dimensionering af uddannelserne.
Dimensioneringsniveauet afspejler, at der på det kommunale arbejdsmarked er et stigende behov for socialog sundhedsassistenter.

Fagligt udvalg er i dialog med ministeriet om de særlige udfordringer og dilemmaer, der gælder for
godkendelse af nye praktiksteder der ønsker at indgå uddannelsesaftale for social- og
sundhedsassistentelever.
Elever, der ansættes i private institutioner til at udføre udliciterede velfærdsopgaver, indgår i
dimensioneringen.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Fællesudvalg for murer -, stenhugger og, stukkatufaget

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Stenhugger
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
X
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
9
5
0
0

2014
8
0
0
0

2015
12
5
0
0
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Nøgletal:

2013

2014

Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

7
77

6
100

2015

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn
Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der er ikke de store ændringer i nøgle tallene ud over at der er en til gang af igangværende elever,
elever. Det glæder branchen sig selvfølgelig over. Branchen ønsker stadig at fastholde denne tilgang til
faget og vil i samarbejde med landsskolen for stenhugger gå videre med dette arbejde.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

X
X
X
Ja

2

Nej

Nej
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(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

X

X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Ændring uddannelsesbekendtgørelsens § 3 stk. 6.3 til ny titel: ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”
da der udstedt nye undervisningsplaner til førstehjælp, jf. MUBL’s mail fra 8.07.2016.
Udvalget ønsker at foretage mindre ændringer af praktikmålet Arbejdsmiljø og sikkerhed.
Udvalget overvejer at ændre bekendtgørelsen så EUV 1 elever uden uddannelsesaftale undtages for
den afsluttende svendeprøve. Byggeriets uddannelser hvor udvalget hører under har en igangværende
dialog med ministeriet om betaling af svendeprøvegebyr for disse elever og afventer udfaldet af denne.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Umiddelbart har det på så kort tid været svært at måle og følge op på de store ændringer reformen
har afstedkommet. Men i det store hele virker de ændringer som er blevet foretaget. På længere sigt
er udvalget klar over at der kan blive nødvendigt at justere nogle af ændringerne, for at sikre den
optimale uddannelse.
Udvalget har med tilfredshed noteret, at MUBL i den afsluttede udbudsrunde har fulgt udvalgets
indstillinger til REU. Udvalget kan dog også konstatere, at udbudsrunden har været meget
ressourcekrævende, ikke mindst for skolerne, og man kunne måske med fordel have inddraget de
faglige udvalg i processen langt tidligere. Således at ansøgninger og ressourcer var blevet fokuseret der,
hvor der var uoverensstemmelser mellem de faglige udvalgs ønsker og indstillinger og skolernes
udbudsønsker.
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6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
De næste år vil være præget af at implementer både omlægningen af stenhuggeruddannelsen og den
nye reform. Her har det Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger - og Stukkatur en opgave
at vejlede Virksomheder, skoler og lokale uddannelsesudvalg. Dette gør det faglige udvalg ved at
afholde møder med skolen og gennem det lokale uddannelsesudvalg.
På disse møder gennemgås ud over skolens arbejde med de lokale undervisningsplaner – brugen af
logbog – opsøgende arbejde - samarbejdet mellem LUU – Skolen og det lokale erhvervsliv. På den
måde hjælper og inspirere Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger - og Stukkatur skolerne
med blandt andet erfaringer fra andre skoler.
Der følges op på, og sikres at virksomhederne informeres omkring de ændringer som omlægningen
og reformen indebærer.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Se under punkt III

Nej
X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
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II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
5
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

7

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

8

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Det opsøgende arbejde for at tilvejebringe de fornødne praktikpladser har altid haft stor bevågenhed i
det faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg i tæt samarbejde med de andre udvalg i Byggeriets
Uddannelser, hvor opgaverne forsøges løst tværfagligt og ensartede.
Det faglige udvalg har løbende kontakt og opfølgning med det lokale uddannelsesudvalg, der har
projekt i gang og har en medarbejder ansat i Byggeriets Uddannelser til at koordinere og udvikle dette
arbejde.
Der arbejdes gennem det lokale uddannelsesudvalg med at få tydeliggjort skolens handlingsplan og
rutiner omkring kontakt til igangværende og potentielle praktikvirksomhed. Det lokale
uddannelsesudvalg er blevet pålagt at have en opfølgning af arbejdet med opsøgende arbejde som fast
punkt på de lokale udvalgsmøder.
De faglige udvalg og tilhørende lokale uddannelsesudvalg har et AUB-projekt og aktiviteter i gang. Her
opsøges potentiale praktikvirksomheder i skolernes lokalområder.
Det praktikpladsopsøgende arbejde og mulighederne bliver jævnligt fremholdt og drøftet, når der er
møder mellem det lokale uddannelsesudvalg, skolerne og det faglige udvalg.
Således vil dette sammen med arbejdet med de lokale praktikcentre være i fokus på den landsdækkende
konference for de lokale uddannelsesudvalg og erhvervsskoler med uddannelserne, der afholdes
oktober 16.
Organisationerne bag det faglige udvalg gør et stort arbejde for at informere og få deres
medlemsvirksomheder til at tage flere elever. Herunder gøres der for nuværende et solidt stykke arbejde
for at indgå forskellige former for samarbejdsaftaler med store byggeprojekter, lejerforeninger,
kommuner m.fl. for at sikre, at der er uddannelsesmuligheder i forbindelse med ordrer og
arbejdsopgaver.
Der bliver gjort en særlig indsats over for de virksomheder, der har arbejdsopgaver i forbindelse med
de kommende og igangværende store anlægsopgaver. Her indgår konsulenter og lokale
uddannelsesudvalg i samarbejdsprojekter for at styrke og indtænke uddannelsesindsatsen. Bl.a. er der
ansat en konsulent i Byggeriets Uddannelser i perioden 2015-17 til at sikre praktikpladser i
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige fællesudvalg for murer -, stenhugger og, stukkaturfaget
4. oktober 29016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Stukkatør
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
X
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
3
1
0
0

2014
3
1
0
0

2015
3
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
0

2014
1

2015
1

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn
Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der er et stort behov for udlærte Stukkatør svende, så det er vigtigt at der er tilgang til faget.
Umiddelbart ser det ud som om at faget kan opretholde tilgangen.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
2

Ja

Nej
x
x
x

Ja

Nej
x
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Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

x
x

x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Ændring uddannelsesbekendtgørelsens § 3 stk. 6.3 til ny titel: ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”
da der udstedt nye undervisningsplaner til førstehjælp, jf. MUBL’s mail fra 8.07.2016.
Udvalget ønsker at foretage mindre ændringer af målene for faget Byggeri og arbejdsmiljø og
praktikmålet Arbejdsmiljø og sikkerhed.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse

x
x

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Sidste år rettede udvalget lidt i bekendtgørelsen og uddannelsesordninger, det har det vist sig, at den
revidering, og de mindre sproglige ændringer har tydeliggjort indholdet i både bek. Og
uddannelsesordning. Det har også vist sig at ændringen af tidspunktet for afsluttende svendeprøver, har
bidraget til et mere struktureret forløb.
Udvalget har med tilfredshed noteret, at MUBL i den afsluttede udbudsrunde har fulgt udvalgets
indstillinger til REU. Udvalget kan dog også konstatere, at udbudsrunden har været meget
ressourcekrævende, ikke mindst for skolerne, og man kunne måske med fordel have inddraget de
faglige udvalg i processen langt tidligere. Således at ansøgninger og ressourcer var blevet fokuseret der,
hvor der var uoverensstemmelser mellem de faglige udvalgs ønsker og indstillinger og skolernes
udbudsønsker.
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6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
De næste år vil være præget af at implementer den nye reform i stukkaturuddannelsen. Her har det
Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger - og Stukkatur en opgave at vejlede Virksomheder,
skoler og lokale uddannelsesudvalg. Dette gør det faglige udvalg ved at afholde møder med skolen
og gennem det lokale uddannelsesudvalg.
På disse møder gennemgås ud over skolens arbejde med de lokale undervisningsplaner – brugen af
logbog – opsøgende arbejde - samarbejdet mellem LUU – Skolen og det lokale erhvervsliv. På den
måde hjælper og inspirere Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger - og Stukkatur skolerne
med blandt andet erfaringer fra andre skoler.
Der følges op på, og sikres at virksomhederne informeres omkring de ændringer som omlægningen
og reformen indebærer.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
x

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger - og Stukkatur forventer ikke en mærkbar
stigning af praktikpladser i de næste år. Der er således et samlet behov for at sikre flere
praktikmuligheder og – virksomheder.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
5
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II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
2
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

2

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

2

Udvalget håber at der fortsat er tilgang til faget, således at der hele tiden er udlærte stukkatør svende
som kan videre fører faget.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Det opsøgende arbejde for at tilvejebringe de fornødne praktikpladser har altid haft stor bevågenhed i
det faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg i tæt samarbejde med de andre udvalg i Byggeriets
Uddannelser, hvor opgaverne forsøges løst tværfagligt og ensartede.
Det faglige udvalg har løbende kontakt og opfølgning med det lokale uddannelsesudvalg, der har
projekt i gang og har en medarbejder ansat i Byggeriets Uddannelser til at koordinere og udvikle dette
arbejde.
Der arbejdes gennem det lokale uddannelsesudvalg med at få tydeliggjort skolens handlingsplan og
rutiner omkring kontakt til igangværende og potentielle praktikvirksomhed. Det lokale
uddannelsesudvalg er blevet pålagt at have en opfølgning af arbejdet med opsøgende arbejde som fast
punkt på de lokale udvalgsmøder.
De faglige udvalg og tilhørende lokale uddannelsesudvalg har et AUB-projekt og aktiviteter i gang. Her
opsøges potentiale praktikvirksomheder i skolernes lokalområder.
Det praktikpladsopsøgende arbejde og mulighederne bliver jævnligt fremholdt og drøftet, når der er
møder mellem det lokale uddannelsesudvalg, skolerne og det faglige udvalg.
Således vil dette sammen med arbejdet med de lokale praktikcentre være i fokus på den landsdækkende
konference for de lokale uddannelsesudvalg og erhvervsskoler med uddannelserne, der afholdes
oktober 16.
Organisationerne bag det faglige udvalg gør et stort arbejde for at informere og få deres
medlemsvirksomheder til at tage flere elever. Herunder gøres der for nuværende et solidt stykke arbejde
for at indgå forskellige former for samarbejdsaftaler med store byggeprojekter, lejerforeninger,
kommuner m.fl. for at sikre, at der er uddannelsesmuligheder i forbindelse med ordrer og
arbejdsopgaver.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

6

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Sagsnr.: 16/01989

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Støberitekniker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

.

.

.

1

6
0
0
0
0

5
0
0
0
0

5
0
0
0
0
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Fuldførelsesprocent **

.

.

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) har isoleret set for nøgletallene for erhvervsuddannelsen til
støberitekniker, ingen bemærkninger. Uddannelsen imødekommer efter EUD reformen både aktuelle
og allerede identificerede fremtidige faglige krav. I forbindelse med den aktuelle EUD udbudsrunde
flyttes godkendelsen fra Københavns Tekniske Skole til Uddannelses Center Holstebro. Rent
uddannelsesmæssigt gennemføres uddannelsens grundforløb i dag på erhvervsskolen i Danmark,
hvorimod hovedforløbs undervisningen gennemføres på støberiskolen i Jönköping i Sverige. Med
udbudsplaceringen i Holstebro (tæt på BIRN A/S, som er landets største støberivirksomhed)
forventer Metalindustriens Uddannelsesudvalg i det kommende år et tættere samarbejde mellem
udbudsskolen og branchen. Et samarbejde som på sigt kan betyde, at dele af
hovedforløbsundervisningen – til glæde for de ofte voksne elever -vil kunne flyttes fra Jönköping i
Sverige til Holstebro i Danmark.
Det er Metalindustriens Uddannelsesudvalgs vurdering, at Støberibranchen har stort fokus på både
det teknologiske niveau, produktivitetsforhold, og måske især miljøudvikling i relation til
konkurrenterne. Det er både det interne arbejdsmiljø, og det eksterne miljø, som har branchens
særlige fokus. Støberibranchen har investeret meget på dette område og har dermed aktivt forsøgt og bestemt også i de senere år haft held til - at få vendt den negative udvikling, så man nu kan
efterleve de mange miljøhensyn, både på de interne linjer og på det eksterne område. MI vurderer, at
branchens virksomheder på mange felter overgår internationale konkurrenter. Outsourcing af
produkter er ved at vende til Insourcing, da støberierne i lavtlønslandene har svært ved at efterleve
både den høje tekniske kompleksitet og de kvalitetskrav kunderne forventer af et moderne støberi.
2
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Og måske især det løft, der er sket på miljøområdet (arbejdsmiljø/det eksterne miljø), som kunderne
(her især bilindustrien) har særligt fokus på.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
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c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er i relation til udviklingsredegørelsen fra 2016 ikke foretaget nogen ændringer på uddannelsen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Støberitekniker uddannelsens praktikmål blev i den forbindelse efterset og udvalget
vurderede, at der ikke var behov for justeringer. I løbet af 2017 vil MI for udvalgte uddannelser
foretage en opfølgning på, om den nye taksonomi og de indholdsmæssige ændringer af praktikmål
har haft den ønskede effekt til kvalitetsstyring af praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Der findes p.t. 16 praktikvirksomheder som - inden for et eller flere af de to trin og specialer - er
godkendt til at praktikuddanne lærlinge på støberitekniker uddannelsen. Udvalget har p.t. heller ingen
registrerede praktikpladssøgende elever. Ligesom der heller ikke er mulighed for skolepraktik på
uddannelsen. Vort samarbejde med især NEXT uddannelse København, men også nu fremadrettet
Holstebro Uddannelses Center, omfatter først og fremmest grundforløbs uddannelsen samt
administrativ koordination af elevernes skoleophold på støberiskolen i Jönköping. Udvalget har
desuden en tæt kontakt med Danske Støberiers Brancheforening DSBF i DI om forskellige
uddannelsesspørgsmål herunder bl.a. udvikling af undervisningsmateriale samt
svendeprøveaflæggelse i virksomhederne.
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Metalindustriens
Uddannelsesudvalg håndterer godkendelser for.
5
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Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej

X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Det er Metalindustriens Uddannelsesudvalgs vurdering, at Støberibranchen – i øvrigt ofte ved intern
rekruttering - kan finde de lærlinge de har brug for.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
0
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

5

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

5

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at uddannelsen har en tilpas volumen i forhold til at kunne dække nuværende og/eller
fremtidig behov for arbejdskraft. For at opretholde den nuværende volumen har MI allerede igangsat
eller planlagt at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Metalindustriens Uddannelsesudvalg har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder
med godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5
år, har fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret
status til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Metalindustriens Uddannelsesudvalg i gang
med at udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark
om hver enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde
får information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Metalindustriens
Uddannelsesudvalg er i gang med at udarbejde faktaarkene og forventer, at disse vil være udarbejdet
for alle uddannelser primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder
med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via
vores hjemmeside.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og
LUU om nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter
deres godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages
i slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg er opmærksom på, at det er nødvendigt med en løbende tilgang
af elever til Støberitekniker uddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg,
organisationer og eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og
specifikt inden for industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers Space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
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Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
MI understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger
betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem
konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne
målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens
områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige
stolthed i fagene blandt eleverne.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Udviklingsredegørelse for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato: 13.oktober 2016

Det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækker

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til tagdækker.
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
x
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
96
41
-

2014
92
45
-

2015
78
45
-

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
32
84

2014
35
83

2015
36
-

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,80
0
0
0,75
0,76

0,82
0,77
0,79

-

-

-

-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Nøgletallene viser, at der ikke er de store ændringer at spore i forbindelse med de igangværende
uddannelsesaftaler, indgåede uddannelsesaftaler og udlærte set i forhold til tidligere.
Uddannelserne er grundet den stigende aktivitet i bygge og anlægsbranchen samlet set inde i en stabil
periode, hvad angår volumen i uddannelsen og indgåelsen af ordinære uddannelsesaftaler.
Uddannelses udfordringer ligger i manglende elever, dette kan skyldes både virksomhedernes som
skolernes geografiske placering.
Det faglige udvalg skønner, at forskellen i den kønsmæssige fordeling af beskæftigede ikke er
begrundet i selve uddannelsens indhold og afvikling, men i den traditionelle branchekultur som
mandsdomineret. Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen for køn, søgningen til uddannelsen og
fordelingen af færdiguddannede afspejler derfor den generelle kønssammensætning i branchen, som
fortrinsvis beskæftiger mænd og er kendetegnet ved fysisk krævende arbejde. Over en lang række år
er der lavet flere tiltag for at ændre kønsfordelingen, hvilket dog ikke har forrykket billedet
væsentligt.
Fordelingen vedrørende etnicitet er stadig lige under normtallet. Men igen skønner det faglige udvalg,
at forskellen i fordeling af beskæftigede ikke er begrundet i selve uddannelsens indhold og afvikling,
men i svagere netværk, familierelationer og kontakter til personer i branchen generelt, hvorfor det
kan være sværere at finde arbejde. På sigt vil det jævne sig ud.
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3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
x
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja
x
x
x

Nej
x

Nej

x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Ændring uddannelsesbekendtgørelsens § 3 stk. 6.3 til ny titel: ”Førstehjælp på
erhvervsuddannelserne” da der udstedt nye undervisningsplaner til førstehjælp, jf. MUBL’s mail fra
8.07.2016.
Udvalget ønsker at foretage mindre ændringer af målene for faget Byggeri og arbejdsmiljø og
praktikmålet Arbejdsmiljø og sikkerhed.
Af sikkerhedsmæssige årsager overvejer udvalget at indføre et ”kørekort/bevis” for arbejde med
maskiner og håndværktøjer.
Udvalget overvejer at fjerne valgfag og i stedet udvide antallet af valgfrie uddannelsesspecifikke fag.
Udvalget afventer de første erfaringer med uddannelsens talentspor, men forventer at det kan blive
nødvendigt at ændre i Uddannelsesordningen, således at talentundervisningen kan udskydes til senere
i hovedforløbet.
"De øgede krav til energi, og mere komplicerede konstruktionsopbygninger nødvendiggør en mere
struktureret og analytisk tilgang til metode og materialevalg.
Dette kan adresseres med en lettere omskrivning af nogle af fagets målpinde"
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"En beskrivelse af højniveau-målpinde der i sprogvalg matcher fagområder på relevante videregående
uddannelser, kan bane vejen for et eventuelt videreuddannelsesvalg"
Der sættes x i ja i punktet Teknologiudviklingen og Udvikling af innovativ tilgang

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
x
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Det faglige udvalg ønske stadig at få EUX ind i uddannelsen for at kunne tiltrække ressourcestærke
elever, yderligere at få tillagt 5 uger på hovedforløbet grundet de mange nye materialer samt de
mange miljømæssige tiltag fx grønne tage, hvilket vil betyde udgifter, men dette skal dog
sammenholdes med det relative lave antal elever.
Yderligere er foretaget formelle ændringer, hvor beskrivelsen af tidspunktet for svendeprøvens
afholdelse er flyttet fra uddannelsesordningen til bekendtgørelsen.
Udvalget har med tilfredshed noteret, at MUBL i den afsluttede udbudsrunde har fulgt udvalgets
indstillinger til REU. Udvalget kan dog også konstatere, at udbudsrunden har været meget
ressourcekrævende, ikke mindst for skolerne, og man kunne måske med fordel have inddraget de
faglige udvalg i processen langt tidligere. Således at ansøgninger og ressourcer var blevet fokuseret
der, hvor der var uoverensstemmelser mellem de faglige udvalgs ønsker og indstillinger og skolernes
udbudsønsker.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
5

Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Som i tidligere udviklingsredegørelser er der gennem Byggeriets Uddannelser et systematisk arbejde
med at sikre kvaliteten i uddannelserne.
De faglige udvalg inviterer de lokale skuemestre og censorer til årlige bedømmelseskonferencer efter
svendeprøverne. Her gennemgås og evalueres de teoretiske og praktiske svendeprøver. Der
udveksles erfaringer og diskuteres niveauer. Dette gennemføres for at sikre en ensartet og retfærdig
bedømmelse.
Udvalget bruger karaktererne ved de afsluttende svendeprøver til at evaluere dels
praktikvirksomhedernes og skolernes arbejde med eleverne. Udvalget reagerer i forhold til de lokale
skole og uddannelsesudvalg i fald, der er store og generelle udsving her.
Endelig holder det faglige udvalg sig gennem deres konsulenter opdaterede i nyudviklinger,
undersøgelser og udviklingsforsøg omkring kvaliteten i uddannelserne og skolepraktikken.
Det altafgørende element i kvalitetssikringen af uddannelsens praktikoplæring er uddannelsens
logbøger /uddannelseshåndbøger, hvor de praktikmål indgår, der dels er angivet i
uddannelsesordningen og dels er grundlag for virksomhedernes praktikgodkendelse
Logbøgerne er reviderede i forhold til de nye uddannelsesbestemmelser og kan ses og downloades på
www. bygud.dk.
De lokale uddannelses udvalg gennemser regelmæssigt gennem uddannelsesforløbet elevernes
logbøger og går i dialog med elever og virksomheder, hvis LUU mener at der er behov for det.
Byggeriets Uddannelser har deltaget i STIL’s udvikling af Elevplan med henblik på at bruge Elevplan
til en smidigere håndtering og dialog omkring praktikmål i digitalt format mellem virksomhed, elev
og skole.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
x
I forhold til spørgsmålet om opfyldelse af praktikmål ser det faglige udvalg ikke en indholdsmæssig
forskel mellem ordinær praktikuddannelse og skolepraktik. Men det er en udfordring lokalt at tilrette
og planlægge skolepraktikken, så målene nås under de rammer, der er for det ressource- og
opgavemæssigt. Det er et af de prioriterede indsatsområder for de kommende år at videreudvikle
erfaringerne herfra i dialog med skoler og lokale uddannelsesudvalg.
Det meget lille antal af skolepraktikkanter skyldes den årstidsmæssigt optagelse eller
uddannelsesåbningernes geografiske placering.
De lokale uddannelsesudvalgsrepræsentanter bliver løbende grundigt informeret om deres opgave og
ansvar i forbindelse med årlige konferencer og møder om sikring af kvaliteten i praktiktiden og i
skolepraktikken. Senest er der udarbejdet en vejledning i forhold til deres opgaver i forhold til
kvalitetssikringen af elever i skolepraktikken.
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6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Udvalget forventer, at den stigende aktivitet på bygge og anlægsområdet vil betyde, at
virksomhederne vil efterspørge flere elever og udbyde flere praktikpladser. Imidlertid skønner
udvalget, at dette til trods fortsat vil være udfordringer med at skaffe praktikpladser til alle
praktikpladssøgende.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
45
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2016:

48

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2017:

50

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
De forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017 og 2018 er baseret ud fra et subjektivt
skøn, og kan naturligvis ændre sig.
Branchens mange store opgaver og deres synlige annoncering efter elever sammenholdt med
uddannelsernes synlighed ved DM i Skills har en positiv påvirkning på tallene. Endvidere har
uddannelsen fået godkendt endnu en grundforløbsskole.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
De faglige udvalg og tilhørende lokale uddannelsesudvalg har løbende mange AUB-projekter og
aktiviteter i gang. Se bilag med de nærmere tids- og handlingsbeskrivelser. Her opsøges potentiale
praktikvirksomheder i skolernes lokalområder.
Der holdes regionale netværksmøder med involverede repræsentanter fra de lokale
uddannelsesudvalg og opsøgende medarbejdere på de berørte erhvervsskoler for at styrke og
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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understøtte og inspirere de lokale arbejder.
Det praktikpladsopsøgende arbejde og mulighederne bliver jævnligt fremholdt og drøftet, når der er
møder mellem de lokale uddannelsesudvalg, skolerne og det faglige udvalg.
Således vil dette sammen med arbejdet med de lokale praktikcentre være i fokus på den
landsdækkende konference for de lokale uddannelsesudvalg og erhvervsskoler med uddannelserne,
der afholdes oktober 2016.
Organisationerne bag det faglige udvalg gør et stort arbejde for at informere og få deres
medlemsvirksomheder til at tage flere elever. Herunder gøres der for nuværende et solidt stykke
arbejde for at indgå forskellige former for samarbejdsaftaler med store byggeprojekter,
lejerforeninger, kommuner m.fl. for at sikre, at der er uddannelsesmuligheder i forbindelse med
ordrer og arbejdsopgaver.
Der bliver gjort en særlig indsats over for de virksomheder, der har arbejdsopgaver i forbindelse med
de kommende og igangværende store anlægsopgaver. Her indgår konsulenter og lokale
uddannelsesudvalg i samarbejdsprojekter for at styrke og ind tænke uddannelsesindsatsen. Bl.a. er der
ansat en konsulent i Byggeriets Uddannelser i perioden 2015-17 til at sikre praktikpladser i
forbindelse med Metro-byggeriet i København, ligesom der er involvering omkring Femern og
sygehusbyggerierne.
Udvalgets bemærkninger:
Det skal bemærkes, at tagdækkeruddannelsen hører under samme faglige udvalg som anlægsstruktør,
bygningsstruktør og brolægger
Det faglige Udvalg benytter ofte samme procedurer omkring kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og tiltag
på uddannelserne. Derfor kan der forekomme enslydende tekster i begge udviklingsredegørelser.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for Tandklinikassistent.
1. Redegørelsen
Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
X
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013

2014

2015

399
77

391
75

.
.

966
531
118
160
96

897
558
144
187
111

838
613
171
221
78

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
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**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,73
0,08
0,0026
0,09
-

0,69
0,07
0,0048
0,11
-

0,74
0,07
0,0014
0,24
-

0,69
0,06
0,19
-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Området er karakteriseret ved en stabil tilgang af elever. Der bliver indgået 500-600 uddannelsesaftaler
pr. år og fuldførelsesprocenten er ca. 75%. Andelen af elever med anden etnisk baggrund er relativ
høj.
Der er registreret et fald i antallet af skolepraktikelever siden samme periode i 2015. Skolerne melder
om, at der generelt bliver indgået flere uddannelsesaftaler, og at der mangler elever, hvilket kan skyldes
den nye erhvervsuddannelsesreform.
Den samlede beskæftigelsesfrekvens er faldet til 69% fra 2014 til 2015. Udvalget bemærker, at der er
en forskel på 0,19 % fordelt på etnicitet. Forskellen er udtryk for at tandklinikassistenter med anden
etnisk baggrund har vanskeligere ved at få ansættelse. Det ser dog ud til, at der er en begyndende
positiv udvikling for elever med anden etnisk baggrund end dansk, da den rene beskæftigelsesfrekvens
er steget fra 0,49 til 0,52 for elever med anden etnisk baggrund end dansk inden for de ordinære
uddannelsesaftaler (2015-2016).
De enkelte kommuner er fortsat underlagt store besparelser, hvilket har stor indflydelse på besættelse
af vakante stillinger, og derfor også ansættelse af elever efter endt uddannelse.
Andelen af tandklinikassistenter, der videreuddanner sig, udgør 0,06. Udvalget forventer imidlertid, at
frekvensen vil stige i takt med at uddannelsen vil blive udbudt med talentspor, som vil kunne udfordre
eleverne tidligere. På sigt vil højere niveauer i tandklinikassistentuddannelsen kunne bygge bro til
Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
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a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet

(Sæt kryds)

Ja

Nej
x
x

x

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
x
x
x

x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udviklingen på det private område går i retning af større klinikker og færre behandlere, og det afføder
behov for specialiserede og dygtige medarbejdere. Autorisationsloven bevirker endvidere, at tandlæger
vil kunne delegere udvalgte arbejdsfunktioner til medarbejderne.
Udvalget har fokus på at udfordre alle elever maksimalt og bygge bro til Akademiuddannelsen i
Odontologisk praksis. Talentspor vil dels kunne give relevante kompetencer på et højere niveau og
samtidigt understøtte, at en større andel faglærte efterfølgende går i gang med videreuddannelse.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Udvalget ønsker i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for Tandklinikassistent at indføre
talentspor med udvikling af tre forløb af 3,5 – 4,5 ugers varighed i en kombination af obligatoriske og
valgfri specialefag på højere niveauer inden for følgende områder:
• Profylakse og instruktion A (3,5 uger)
• Profylakse og instruktion B – med fokus på tandpleje af børn og unge (4,5 uger)
• Protetik og laboratoriearbejde (3,5 uger)
Udvalget vurderer, at ændringerne ikke vil have økonomiske konsekvenser.
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
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Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
I den nye uddannelsesbekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent, der trådte i kraft
den 15. juli 2016, fremgår det, at de to grundfag Psykologi E og Naturfag F skal være bestået. Udvalget
forventer løbende at følge og evaluere skolernes arbejde med at udbyde grundfagene og hvordan de nye
grundfag påvirker elevernes kompetenceniveau.
Endvidere indfører udvalget nu talentspor i uddannelsen. Se pkt. 4.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget sikrer kvaliteten i praktikuddannelsen ved et godkendelsesskema, der anvendes af skolen og
det lokale uddannelsesudvalg til en konkret vurdering af om en klinik kan gennemføre oplæringen.
Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt. Elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver
til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs praktikplan.
Der er udarbejdet en vejledning til medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg. Alle informationer,
materialer kan finde spå udvalgets hjemmeside www.uddannelsesnaevnet.dk
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

X
Udvalget arbejder med kvalitet i skolepraktik i lighed med kvaliteten i praktikvirksomhederne, da der er
tale om de samme praktikmål. Udvalget er i løbende dialog med skolerne og herunder også
praktikcentre i forbindelse med de årlige skolemøder, som udvalget afholder.
Udvalget og de lokale uddannelsesudvalg informerer hinanden gensidigt. Medlemmer af det faglige
udvalg er også medlemmer af lokale uddannelsesudvalg på de to skoler, hvor antallet af
skolepraktikelever er størst.
De seneste tal for optag i skolepraktik på tandklinikassistentuddannelsen viser, at der i perioden 1.
januar til 31. august 2016 er sket et fald på 28 % i antallet elever, der er blevet optaget i skolepraktik
sammenlignet med samme periode i 2015. Udvalget følger udviklingen tæt for at vurdere, hvorvidt der
bliver behov for særlige initiativer.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
angår praktikpladser?

5
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(Sæt kryds)
Der har de seneste år været et stabilt niveau i indgåede uddannelsesaftaler.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
613
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

600

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

600

Uddannelsen er karakteriseret ved en stabil tilgang af elever på hovedforløbet, og udvalget forventer en
stabil udvikling i antallet af indgåede uddannelsesaftaler de kommende år.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Kompetencen til at godkende nye praktikpladser er uændret delegeret til de lokale uddannelsesudvalg,
hvorfor det er muligt lokalt hurtigt at reagere på ændret efterspørgsel blandt lokale klinikker.
Udvalget arbejder aktivt sammen med de lokale uddannelsesudvalg om at øge antallet af praktikpladser
gennem projekter støttet af midler fra AUB. Senest er der i foråret 2016 bevilliget AUB-midler til nye
projekter.
Praktikpladssituationen drøftes løbende med de lokale uddannelsesudvalg og i forbindelse med at
udvalget holder et årligt skolemøde. Skolerne benytter delaftaler og korte aftaler, og der er flere
skolepraktikelever, der efterfølgende opnår restlæreforhold.
Tandlægeforeningen informerer om uddannelsen på årskursus og på foreningens hjemmeside tdlnet.dk.
HK og Tandlægeforeningen samarbejder endvidere om at markedsføre relevante
efteruddannelsestilbud, herunder AMU-kurser.
Udvalgets sekretariat deltager i ERFA-møder og skolemøder.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Slagterfagets Fællesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Tarmrenser
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

x

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

11

20

.

1

51
46
0
0
0

50
47
0
0
0

46
52
0
0
0
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Fuldførelsesprocent **

84

86

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,86
0

0,88
0,27

0,86
0,08

Selvstændighedsfrekvens agg. for 2010-14
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,00
Data
Data
Data
mangler mangler mangler
Data
Data
Data
mangler mangler mangler

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,81
Mangler
data
Data
mangler
Data
mangler

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget finder det positivt, at beskæftigelsesfrekvensen har holdt sig rimelig stabil over en 4-årig
periode.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet

b.
2

Nej
x
x
x
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Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
x
x
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udvalget ser ingen konkrete udviklings- og ændringsbehov for uddannelsen. Se punkt 2 og 3

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Omlægning og revision
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ingen ændringer foretaget

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
4
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uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev Slagterfagets Fællesudvalgs uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning
og taksonomi. I forbindelse med den løbende opdatering af uddannelserne, vil udvalget fortsat
vurdere om der er behov for justeringer.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne,
der kan opdateres.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
x

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Udvalget vurderer der er god balance mellem udbud og efterspørgsel på uddannelsesaftalerne.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
58
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

58

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

58

Udvalget forventer samme aktivitet som der har været i de forgangne 3-4 år.
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III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Da der er god balance mellem udbud og efterspørgsel på uddannelsesaftalerne, er der ikke behov for
at iværksætte nye initiativer på nuværende tidspunkt.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstilling-, og
Eventteknikeruddannelsen
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Teater-, Udstilling-, og

Eventtekniker

1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
137
59
0
0
13

2014
128
56
0
0
9

2015
132
64
0
0
35
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013

2014

2015

22
80

35
80

.
.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014**

2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,68
0,1

0,70
0

0,71
0,11

Mangler
data
Mangler
data

0,05
Mangler Mangler
data
data
Mangler Mangler
data
data

Selvstændighedsfrekvens agg. for 2010-2014
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,68
Data
mangler
Mangler
data
Mangler
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget finder stigningen i indgåede uddannelsesaftaler aftaler for positiv. Udvalget er meget
opmærksom på den store stigning i antallet af praktikpladssøgende elever i 2015. En del af
forklaringen kan skyldes de store nedskæringer i kulturens budgetter, hvilket har medvirket til, at
teatrene har været lidt tilbageholdende med at tage elever i praktik. Udvalget vil i samarbejde med
parterne i det faglige udvalg samt skolerne følge denne udvikling tæt.
Det faglige udvalg noterer sig, at beskæftigelsesfrekvensen er lidt faldende gennem den opgjorte
periode, og at det i 2016 ligger under det fastsatte måltal. Men beskæftigelsesfrekvensen har igennem
de sidste fire år ligget mellem 0,68 og 0,70, og udvalget forventer, at billedet ser mere positivt ud til
næste år. Udvalget er i tæt dialog med skolerne, og tilbagemeldingerne er positive. Fx har næsten alle
elever, der her i 2016 afsluttede uddannelsen som eventtekniker, faste jobs. Udvalget er løbende i tæt
dialog med skolerne bl.a. for at sikre, at vi uddanner nok elever til arbejdsmarkedets behov.
I den forbindelse har udvalget særligt fokus på udstillingstekniker specialet, fordi der igennem årene
er blevet uddannet meget få elever. Udvalget er af den opfattelse, at både virksomhedernes udvikling
og den teknologiske udvikling betyder, at der er brug for en revision af AV-teknik delen i
uddannelsen. Derfor vil udvalget bruge det kommende år på at undersøge dette. Udvalget ønsker
inden næste års fremsendelse af udviklingsredegørelsen at afklare, hvorvidt der er behov for at
etablere et egentligt AV-speciale. I denne afklaring vil udvalget også vurdere, hvorvidt der er behov
for at revidere det eksisterende udstillingstekniker speciale.
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Udvalget kan ikke kommentere på forholdene om forskel i beskæftigelse fordelt køn hhv. etnicitet,
da det statistiske grundlag ikke har været tilstrækkeligt til at anføre en forskel.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Ja
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Nej
X
X

X

Ja

Nej
X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
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Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er alene foretaget ændringer i varighed for en række valgfrie specialefag, eftersom varigheden
ikke passede med det antal uger, som skal være tilgængelig for eleverne til valgfrie specialefag.
Derudover havde udvalget, i forbindelse med indsendelse af udviklingsredegørelse for 2016, åbnet op
for muligheden for at kunne nedlægge trin 1 i uddannelsen. Udvalget havde drøftet dette og
konklusionen blev, at udvalget ikke ønskede at ændre i trinnet.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Det faglige udvalg følger nøje med i udviklingen i praktikpladssituationen. Udvalget har et godt
fungerende samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg samt erhvervsskolerne om monitoreringen
af praktikdelen, herunder kvaliteten i praktikuddannelsen.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X
Det er omkring et år siden, at skolepraktikken (SKP) blev etableret på uddannelsen. I den forbindelse
havde det faglig udvalg udarbejdet et notat med principper for, hvordan skolerne skal kunne nå alle
praktikmål for elever, der hovedsageligt er i skolepraktik. Udvalget er er løbende i dialog med
medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg (LUU) og skolerne for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken.
Udvalget har særligt fokus på skolernes brug af SKP elever som en del af virksomhedsforlagt
undervisning (VFU). Udvalget har været i tæt dialog både med skoler og LUU’er, og har bl.a. gjort
opmærksomt på en række forhold, som skolen skal have afklaret forud for påbegyndelse af VFU. Fx
at eleven ikke må medvirke i produktionen, og at skolen skal sikre overholdelse af ovenstående i
form af kontrol, at skolen skal have indgået en skriftlig og underskrevet aftale med virksomheden om
de kompetencemål, som eleven skal lære i den virksomhedsforlagte undervisning samt en række
andre forhold. Udvalget vil fremadrettet have løbende kommunikation med LUU og skolerne
omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
5
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I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:
Desværre finder ikke alle elever praktikpladser. Udvalget bemærker, at antallet af praktikpladssøgende
elever i 2015 er 35. Det er en stor stigning sammenlignet med de 9 praktikpladssøgende elever i 2014.
Det skal bemærkes, at branchen består af mindre virksomheder, som ikke er praktikvante. Desuden
er eventbranchen meget følsom overfor konjunkturen. Teaterbranchen er afhængig af statslige
tilskud men rammes også af krisen, idet de lider under svigtende publikum.
Gennem skolernes praktikpladsopsøgende arbejde ved vi, at en række virksomheder efterspørger
elever til kortere eller længere uddannelsesaftaler, da virksomhederne ikke kan forpligte sig til en
fuldtidsleve grundet sæsonbetonet arbejde. Set i det lys er udvalget meget tilfreds med, at antallet af
både igangværende og indgåede uddannelsesaftaler er stigende.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
64
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

62

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

62

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i
gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser
primo 2017. IU er i gang med at afklare, hvorledes fakta-arkene skal distribueres, det er her vigtigt at
sikre, at distributionen understøtter de praktikpladsopsøgende aktiviteter, som foregår i regi af skoler,
lokale uddannelse og andre netværk.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Ud over disse initiativer følger udvalget EUC Nord’s arbejde med AUB projekt til
praktikpladsfremmende aktiviteter, som har til formål at skaffe 23 nye uddannelsespladser inden for
Eventteknik. Projektets erfaringer og output kan bruges i det videre arbejde med tilvejebringelse af
praktikpladser. Derudover vil udvalget fortsæt have en tæt dialog med alle tre skoler og LUU’er med
henblik på at understøtte tilvejebringelse af praktikpladser.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige udvalg for Teknisk designer
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Teknisk designer
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
228
137
61
45
60

2014
213
167
47
55
109

2015
239
187
48
55
73

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
159
89

2014
168
89

2015

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.
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Nøgletal:

2013* 2014**

2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens 2010-2013

0,71
0,15

0,65
0,18

Selvstændighedsfrekvens for 2016 tabel 22 agg. 2010 til
2014
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,03

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,01

0,72
0,12

0,0046
Mangler 0,21
data
0,07
0,13

0,66
Ingen
data
0,0
0,06

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget finder stigningen i indgåede aftaler for positiv i forhold til den mangel på faglært
arbejdskraft der forventes at opstå i de kommende år.
Udvalget finder den lille stigning i beskæftigelsesfrekvensen for positiv set i forhold til behovet for
faglært arbejdskraft. Det kan oplyses, at ledighedens procenten i regi af TL´s A-kasse har været støt
faldende siden ultimo 2014. Den gennemsnitlige ledighed i 2016 er på 2.9 procent.
Udvalget kan konstatere, at der er en del uddannede inden for Teknisk design der tager en
videregående uddannelse hvilket kommer til udtryk i videreuddannelsesfrekvensen.
Hvis videreuddannelsesfrekvensen lægges til beskæftigelsesfrekvensen, så udgør den samlet 0,84 og
er på niveau med tidligere år.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
X
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
2

Ja
X
X

Nej
X

Nej
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Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
En øget konkurrence som resultat af globalisering stiller store krav til de danske virksomheder i
industrien om innovation, design og nicheproduktion for at gøre sig gældende, det er derfor vigtigt at
medarbejderne kan understøtte disse krav gennem erhvervsuddannelser med de rigtige kompetencer.
Den teknologiske udvikling inden for anvendelse af programmer, software og teknisk dokumentation
herunder arkiveringssystemer er den primære årsag til, at der fremover til stadighed vil være behov for
jævnlige opdateringer af uddannelsens kompetencer, så de er tidssvarende i forhold til
virksomhedernes behov.
Udvalget har fokus på en løbende revision/udvikling af fag i forhold til virksomhedernes behov samt
fag med højere præstationsstandard. Udviklingen af fagene vil betyde, at der foretages ændringer af
det faglige indhold for hovedforløbet idet der skal tilkobles fag med højere niveau.
Udvalget drøfter i relation til virksomhedernes udvikling, en revision af de praktikmål der indgår i
uddannelsen. Ændringer i fag og praktikmål vil medføre, at der skal foretages ændringer i
uddannelsesordningen.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
X
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ændring i uddannelsesordningen:
Det kan med baggrund i udvikling af flere fag med højere præstationsstandard være nødvendigt at
revidere indholdet af fag i uddannelsesordningen.
Der er i forhold til den teknologiske udvikling inden for anvendelse af programmer, software og
teknisk dokumentation herunder arkiveringssystemer behov for ændringer i uddannelsens faglige
indhold så det er tidssvarende i forhold til virksomhedernes behov. Ændringer der vil betyde, at der
skal ændres i uddannelsesordningen.
Det kan med baggrund i udvalgets drøftelser med virksomheder om praktikmålene i uddannelsen
være nødvendigt, at ændre i praktikmålene hvilket vil medføre, at der skal foretages ændringer i
uddannelsesordningen.
Ad. b) Speciale Se tekst under a)
Ad. c) Trin1
Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Det er justeret i tiden til eksamination af den enkelte elev, ved den afsluttende svendeprøve. Der er
endnu ikke gennemført svendeprøver efter ændringen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
4
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2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
I forbindelse med udvalgets besøg på skoler afholdes der typisk også møde med de lokale
uddannelsesudvalg, hvor uddannelsen drøftes herunder sammenhæng mellem skole og praktik. De
lokale uddannelsesudvalg opfordres til at være aktive i samarbejdet med skolerne om de lokale
undervisningsplaner og det opsøgende praktikpladsarbejde, samt til at være i en løbende dialog med
skolerne om disse emner.
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen: Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I
forbindelse med implementering af reformen i 2015 blev praktikmålene i Teknisk designer
uddannelsen efterset og udvalget vurderede, at der ikke var behov for justeringer.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
X
Udvalget vil, nu hvor der ikke længere er en kvote til skolepraktik på uddannelsen sammen med de
lokale uddannelsesudvalg følge udviklingen inden for skolepraktikken.
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Skolepraktik vil være emne på udvalgets årlige møde med skolerne i oktober måned.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Udviklingen i behovet for tekniske designere forventes efter en periode med markante fald i behovet,
nu at være ændret til et stigende behov for teknisk designere.
Udvalgets forventninger til udviklingen i praktikpladssituationen er, at der i 2017 vil være en stigning
i antallet af aftaler. Der er dog fortsat brug for en indsats for at tilvejebringe flere praktikpladser.
Udvalget godkender løbende virksomheder som et nyt praktiksted eller til flere aftaler. Der er ca. 90
virksomheder der ny godkendes eller får justeret deres godkendelse i løbet af et år.
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
187
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

205

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

210

Udviklingen i behovet for tekniske designere forventes efter en periode med fald i behovet, nu at
være ændret til et stigende behov for teknisk designere.
Udvalgets forventninger til udviklingen i praktikpladssituationen er, at der i 2016 vil være en stigning
i antallet af aftaler til ca. 195.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Udvalget afholder i oktober måned konference med de erhvervsskoler, der udbyder Teknisk
designeruddannelsens hovedforløb. Praktikpladssituationen og det praktikopsøgende arbejde er et
element på konferencen, herunder også inddragelsen af de lokale uddannelsesudvalg i det
praktikopsøgende arbejde.
Udvalget vil med skolerne drøfte deres samarbejde regionalt mellem skolerne og de lokale
uddannelsesudvalg. Herunder samarbejdet mellem praktikcentrene.
Udvalgt har besluttet, at gennemføre en oprydning blandt virksomheder med godkendte
praktiksteder, således at de virksomheder, som ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har
fået fjernet godkendelsen. Indsatsen forventes, at give et bedre og mere realistisk overblik over det
reelle praktikpladspotentiale for praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter.
Indsatsen forventes samtidig at få en række virksomheder til, at overveje, at tage elev igen efter en
længere pause.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Udviklingsredegørelse for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato: 13.oktober 2016

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til teknisk isolatør
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
x
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
53
18
10
7

2014
54
25

2015
46
24

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
20
82

2014
20
77

2015
23
-

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,85
0
0,05
0,83
0,82

0,89
-

-

-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Nøgletallene viser, at der ikke er de store ændringer at spore i forbindelse med de igangværende
uddannelsesaftaler, indgåede uddannelsesaftaler og udlærte set i forhold til tidligere.
Uddannelserne er grundet den stigende aktivitet i bygge og anlægsbranchen samlet set inde i en stabil
periode, hvad angår volumen i uddannelsen og indgåelsen af ordinære uddannelsesaftaler.
Uddannelses udfordringer ligger i manglende elever, dette kan skyldes både virksomhedernes som
skolernes geografiske placering.
Antallet af udlærte er stabilt, hvilke stadig er lavere end branchens behov.
Det faglige udvalg skønner, at forskellen i den kønsmæssige fordeling af beskæftigede ikke er
begrundet i selve uddannelsens indhold og afvikling, men i den traditionelle branchekultur som
mandsdomineret. Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen for køn, søgningen til uddannelsen og
fordelingen af færdiguddannede afspejler derfor den generelle kønssammensætning i branchen, som
fortrinsvis beskæftiger mænd og er kendetegnet ved fysisk krævende arbejde. Over en lang række år
er der lavet flere tiltag for at ændre kønsfordelingen, hvilket dog ikke har forrykket billedet
væsentligt.
Fordelingen vedrørende etnicitet er stadig lige under normtallet. Men igen skønner det faglige udvalg,
at forskellen i fordeling af beskæftigede ikke er begrundet i selve uddannelsens indhold og afvikling,
men i svagere netværk, familierelationer og kontakter til personer i branchen generelt, hvorfor det
kan være sværere at finde arbejde. På sigt vil det jævne sig ud.
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3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Ja
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
x
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja
x
x
x

Nej
x

Nej

x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Ændring uddannelsesbekendtgørelsens § 3 stk. 6.3 til ny titel: ”Førstehjælp på
erhvervsuddannelserne” da der udstedt nye undervisningsplaner til førstehjælp, jf. MUBL’s mail fra
8.07.2016.
Udvalget arbejder med udviklingen af en ny teoretisk svendeprøve, hvor den nuværende
fagteoretiske opgave ændres til en projektprøve. Her skal eleven på baggrund af en
problemstilling/bygningsdel både beskriver, tegner, begrunder og kvalitetsbeskriver et
løsningsforslag.
Udvalget ønsker at foretage mindre ændringer af målene for faget Byggeri og arbejdsmiljø og
praktikmålet Arbejdsmiljø og sikkerhed.
Af sikkerhedsmæssige årsager overvejer udvalget at indføre et ”kørekort/bevis” for arbejde med
maskiner og håndværktøjer.
Udvalget overvejer at fjerne valgfag og i stedet udvide antallet af valgfrie uddannelsesspecifikke fag.
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Udvalget afventer de første erfaringer med uddannelsens talentspor, men forventer at det kan blive
nødvendigt at ændre i Uddannelsesordningen, således at talentundervisningen kan udskydes til senere
i hovedforløbet.
"De øgede krav til energi, og mere komplicerede konstruktionsopbygninger nødvendiggør en mere
struktureret og analytisk tilgang til metode og materialevalg.
Dette kan adresseres med en lettere omskrivning af nogle af fagets målpinde"
"En beskrivelse af højniveau-målpinde der i sprogvalg matcher fagområder på relevante videregående
uddannelser, kan bane vejen for et eventuelt videreuddannelsesvalg"
Der sættes x i ja i punktet Teknologiudviklingen og Udvikling af innovativ tilgang

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
x
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse

x
x

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er kun foretaget formelle ændringer, hvor beskrivelsen af tidspunktet for svendeprøvens
afholdelse er flyttet fra uddannelsesordningen til bekendtgørelsen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
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Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Som i tidligere udviklingsredegørelser er der gennem Byggeriets Uddannelser et systematisk arbejde
med at sikre kvaliteten i uddannelserne.
De faglige udvalg inviterer de lokale skuemestre og censorer til årlige bedømmelseskonferencer efter
svendeprøverne. Her gennemgås og evalueres de teoretiske og praktiske svendeprøver. Der
udveksles erfaringer og diskuteres niveauer. Dette gennemføres for at sikre en ensartet og retfærdig
bedømmelse.
Udvalget bruger karaktererne ved de afsluttende svendeprøver til at evaluere dels
praktikvirksomhedernes og skolernes arbejde med eleverne. Udvalget reagerer i forhold til de lokale
skole og uddannelsesudvalg i fald, der er store og generelle udsving her.
Endelig holder det faglige udvalg sig gennem deres konsulenter opdaterede i nyudviklinger,
undersøgelser og udviklingsforsøg omkring kvaliteten i uddannelserne og skolepraktikken.
Det altafgørende element i kvalitetssikringen af uddannelsens praktikoplæring er uddannelsens
logbøger /uddannelseshåndbøger, hvor de praktikmål indgår, der dels er angivet i
uddannelsesordningen og dels er grundlag for virksomhedernes praktikgodkendelse
Logbøgerne er reviderede i forhold til de nye uddannelsesbestemmelser og kan ses og downloades på
www. bygud.dk.
De lokale uddannelses udvalg gennemser regelmæssigt gennem uddannelsesforløbet elevernes
logbøger og går i dialog med elever og virksomheder, hvis LUU mener at der er behov for det.
Byggeriets Uddannelser har deltaget i STIL’s udvikling af Elevplan med henblik på at bruge Elevplan
til en smidigere håndtering og dialog omkring praktikmål i digitalt format mellem virksomhed, elev
og skole.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
x
I forhold til spørgsmålet om opfyldelse af praktikmål ser det faglige udvalg ikke en indholdsmæssig
forskel mellem ordinær praktikuddannelse og skolepraktik. Men det er en udfordring lokalt at tilrette
og planlægge skolepraktikken, så målene nås under de rammer, der er for det ressource- og
opgavemæssigt. Det er et af de prioriterede indsatsområder for de kommende år at videreudvikle
erfaringerne herfra i dialog med skoler og lokale uddannelsesudvalg.
Det meget lille antal af skolepraktikkanter skyldes den årstidsmæssigt optagelse eller
uddannelsesåbningernes geografiske placering.
De lokale uddannelsesudvalgsrepræsentanter bliver løbende grundigt informeret om deres opgave og
ansvar i forbindelse med årlige konferencer og møder om sikring af kvaliteten i praktiktiden og i
skolepraktikken. Senest er der udarbejdet en vejledning i forhold til deres opgaver i forhold til
kvalitetssikringen af elever i skolepraktikken.
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6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Udvalget forventer, at den stigende aktivitet på bygge og anlægsområdet vil betyde, at
virksomhederne vil efterspørge flere elever og udbyde flere praktikpladser.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
24
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2016:

25

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2017:

28

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
De forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017 og 2018 er baseret ud fra et subjektivt
skøn, og kan naturligvis ændre sig.
Branchens mange store opgaver og deres synlige annoncering efter elever sammenholdt med
uddannelsernes synlighed ved DM i Skills og EM har en positiv påvirkning på tallene. Endvidere har
uddannelsen fået godkendt endnu en grundforløbsskole.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
De faglige udvalg og tilhørende lokale uddannelsesudvalg har løbende mange AUB-projekter og
aktiviteter i gang. Se bilag med de nærmere tids- og handlingsbeskrivelser. Her opsøges potentiale
praktikvirksomheder i skolernes lokalområder.
De faglige udvalg og tilhørende lokale uddannelsesudvalg har løbende mange aktiviteter i gang,
grundet den store fokus på miljø og energi.
Organisationerne bag det faglige udvalg gør et stort arbejde for at informere og få deres
medlemsvirksomheder til at tage flere elever. Herunder gøres der for nuværende et solidt stykke
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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arbejde for at indgå forskellige former for samarbejdsaftaler med lejerforeninger, kommuner m.fl. for
at sikre, at der er uddannelsesmuligheder i forbindelse med ordrer og arbejdsopgaver.
Der bliver gjort en særlig indsats over for de virksomheder, der har arbejdsopgaver i forbindelse med
de kommende og igangværende bygge og anlægsopgaver. Her indgår konsulenter og lokale
uddannelsesudvalg i samarbejdsprojekter for at styrke og indtænke uddannelsesindsatsen. Bl.a. er der
ansat en konsulent i Byggeriets Uddannelser i perioden 2015-17 til at sikre praktikpladser i
forbindelse med Metro-byggeriet i København, ligesom der er involvering omkring Femern og
sygehusbyggerierne.
Endvidere er udvalget stadig med i udviklingen af og deltagelse i DM og EM-konkurrencerne, samt
udarbejdelse af en uddannelsesfilm for erhvervsuddannelser for at styrke erhvervsuddannelsens
image

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen
12. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til tjener
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
x
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
483
392
0
0
21

2014
501
353
0
0
18

2015
490
361
0
0
13
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
148
60

2014
115
61

2015
-1
-1

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Note 1) Udvalget er ikke i besiddelse af de ønskede tal, og de fremgår ikke af Databanken.
Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,83
0,09
0

0,80

-2
0,05

-2
0

-2
0,0036

-2
-2
-2
-2
-2

-2
-2
-2
-2
-2

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Note 2) Udvalget er ikke i besiddelse af de ønskede tal, og de fremgår ikke af beskæftigelsesfrekvensen
for 2016.
Kommentarer til nøgletallene:
Af udviklingen i antallet af indgået uddannelsesaftaler på nationalt plan over de seneste tre år fremgår
det, at indgåelsen af aftaler er stabil for 2014-15, mens 2013 skiller sig positivt ud. Dette formodes at
være resultatet af præmie- og bonusordningens udløb.
Udviklingen i 2016 ligger på linje med 2014 og lidt under 2015. Udvalget vurderer, at dette kan
skyldes, at manglen på tjenerelever er ved at slå igennem. Dette viser sig også i antallet af
praktikpladssøgende elever, som i perioden har været stødt faldende.
Restaurationsbranchen har gennemgået en positiv udvikling med vækst de seneste år. Det har
desværre ikke afspejlet sig i antallet af indgået uddannelsesaftaler. Virksomhederne oplever, at de ikke
kan tiltrække flere elever, hvorfor der er uopfyldte praktikpladser i virksomhederne.
For at modvirke dette elevproblem arbejder udvalget på en kampagne for at tiltrække flere elever ved
at gøre potentielle elever opmærksomme på tjeneruddannelsen. Ligesom udvalget, jf. nedenstående
punkt 4, ønsker at ensrette målene for grundforløbets 2. del med målene for gastronomuddannelsens
grundforløb. Dette er nærmere beskrevet under punkt 4.

2
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Nøgletallene for fuldførelse for 2015 ses ikke at være korrekt. I udviklingsredegørelsen for 2016 var
tallet for 2014 167 fuldført, og udvalget har i 2014 afholdt minimum 161 svendeprøver.
Dumpeprocenten er heldigvis ikke så stor.
Ud fra tallet for redegørelsen for 2016 peger det på en stigning i antal fuldførte, men da antallet af
igangværende aftaler ved udgangen af 2015 var mindre end tidligere år, forventes disse to effekter at
udligne hinanden, hvorfor der forventes status quo for 2015. Dette underbygges også af, at
gennemførelsesprocent er konstant i 2013-14.
Nøgletallene for beskæftigelsesfrekvensen viser, at der er gode muligheder for at finde beskæftigelse
for faglærte tjenere, selvom der ses en lille nedgang fra 2013 til 2014.
I forbindelse med nøgletallet for selvstændighedsfrekvensen er det udvalgets vurdering, at
nyuddannede tjenere hovedsagelig søger ansættelser fremfor at starte egen virksomhed.
Der ses ikke en forskel af betydning i beskæftigelsesgraden mellem de to køn, og i forhold til etnicitet
er det ikke muligt at udlede noget om en eventuel forskel, da disse tal ikke fremgår af tallene i
beskæftigelsesfrekvensen 2016.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja
X
X
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Nej
X
X
X
Nej
X
X
X
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4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Overgangskrav fra grundforløbets 2. del til hovedforløbet
Som anført under punkt 2 oplever virksomhederne, at de ikke kan få besat deres praktikpladser. For
at modgå dette ønsker udvalget bl.a. på baggrund af indstilling fra uddannelsens hovedforløbsskoler,
at overgangskravene fra grundforløbets 2. del til hovedforløbet for tjeneruddannelsen ensrettes med
målene for gastronomuddannelsen.
Derved får de skoler, som udbyder de to uddannelser, mulighed for at samlæse undervisningen,
hvilket er oplagt, da målene i de uddannelsesspecifikke fag er ens. Dette giver eleverne mulighed for
at skifte fra gastronomuddannelsen til tjeneruddannelsen undervejs i og efter grundforløbets 2. del.
Ifølge skolerne flytter en del elever fra gastronomen til tjeneruddannelsen, hvilket udgør et stor
rekrutteringsgrundlag for tjeneruddannelsen, når vi kommer lidt væk fra byen. Gastronomuddannelsen er meget eftersøgt grundet de gode mulighederne for praktik og den store eksponering i
medierne med diverse tv-programmer mv.
Ændringen vil have begrænset betydning for de udlærte tjeners faglige kompetencer, hvorfor der ikke
kræves ændringer i kompetencemålene for hovedforløbet som følge heraf.
Kompetencemål i relation til oplevelse
Transnationale undersøgelser har vist, at den oplevede service blandt gæster og turister i Danmark er
lavere end i andre lande. For at højne konkurrencemulighederne og Danmarks tiltrækningskraft af
udenlandske gæster og turister har en række organisationer, herunder 3F og HORESTA, iværksat et
projekt, kaldet NICE (New innovative Customer Experiences).
Nice projektet har fundet, at der er en sammenhæng mellem virksomhedernes levering af
serviceoplevelser og gæstens faktiske oplevelse af, om kundemødet resulterer i en oplevelse og
gæstens generelle tilfredshed med kundemødet. Nice-projektet har også vist, at der kan skabes
yderligere værdi i kundemøderne, hvis virksomhederne herunder restauranter bliver bedre til at levere
på en række oplevelsesorienterede områder, herunder en aktiv inddragelse af gæsten, en særlig og
mere individuel behandling af den enkelte gæst og ved at skabe læring for gæsten i kundemødet.
Dette indgår ikke i tjeneruddannelsen, og derfor ønskes det tilføjet uddannelsens kompetencemål for
hermed at sikre, at uddannelsen lever op til branchens kompetencebehov.
Ændringen af kompetencemålene vil endvidere slå igennem i fagmålene og i undervisningsmaterialet.
Udvalget ønsker, at uddannelsen fremadrettet vil blive udbudt med eux, og vil derfor gå i dialog med
ministeriet herom.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
4

Sagsnr.: 16/01989

Udviklingsredegørelserne for 2017

(Sæt kryds) Ja

a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse

Nej
X
X
X

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
X
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Udvalget skønner, at ændringen af overgangskravene og af kompetencemålene ikke vil have en
økonomisk konsekvens. Ændringen af kompetencemålene kræver ændring af bekendtgørelsen.
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der har ikke været foretaget ændringer.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen finder, at den bedste kvalitet i praktikuddannelsen skabes
gennem en forventningsafstemning byggende på klare og tydelige krav til virksomhederne.
Udvalget besøger derfor 90% af alle de virksomheder, der søger om at blive godkendt til at oplære
elever. Gennem udvalgets repræsentanters besøg hos ansøgerne sikre udvalget, at virksomhederne
opfylder forudsætningerne til fysiske forhold, variation i arbejdsopgaverne m.m., således at eleverne
kan nå praktikuddannelsens faglige mål. Dette er en omfangsrig opgave, som udvalget har påtaget sig
for at sikre det bedst mulige udgangspunkt for elevernes praktikuddannelse.
Derudover følger udvalget med i de Lokale Uddannelsesudvalgs arbejde og drøfter
praktikuddannelsen med elever, som er ved at afslutte deres uddannelse.
Udvalget har iværksat en informationskampagne over for praktikvirksomhederne for at klæde dem
bedre på ift. at uddanne elever. På denne måde sikres det, at erfaringerne på tværs af
praktikvirksomheder i hele landet kommer ud til andre virksomheder, og dermed højner den samlede
kvalitet i praktikuddannelsen.
Udvalget følger nøje med i elevernes karaktere i skoleundervisningen og til svendeprøven, sådan at
det har mulighed for at reagere, såfremt det viser sig, at eleverne ikke lærer tilstrækkeligt.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)
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6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Udvalget vurderet at udbuddet af praktikpladser langt overstiger antallet af elever.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
361
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

375

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

400

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Udvalget har en forventning om, at de tiltag der sættes i værk i 2016 i mindre grad vil slå igennem i
201,7 og først for alvor vil vise sig ved en stigning i antallet af tjenerelever i 2018. Baggrunden for
dette skal ses i lyset af, at kampagnen for flere tjenerelever vil blive rulle ud i 2017, og der vil gå
nogen tid, inden det afspejler sig i en søgning til uddannelsen.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Som anført under punkt 2 og 6b er der for mange praktikpladser ift. antallet af elever. Udvalget
holder løbende øje med udviklingen og gennemgår denne 4 gange årligt.
Af hensyn til ikke at øge misforholdet mellem antal elever og praktikpladser samt for ikke at
skræmme praktikvirksomheder væk, har udvalget valgt at fokusere på at tiltrække flere elever til
uddannelsen fremfor at skaffe flere praktikvirksomheder.
Udvalget arbejder, som anført under punkt 2, på en kampagne for at tiltrække flere elever i
tjeneruddannelsen. Denne kampagne løber af staben i 2017.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:

Transporterhvervets Uddannelser, TUR

Dato:

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til: Togklargører
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
x

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år

2013
0

2014
0

2015
10

Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

0
0
0
0

0
0
0
0

10
0
0
0

2013
0
0

2014
0
0

2015
0
0

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Den revidere erhvervsuddannelse imødekommer branchens behov for nyansatte med licens- og
certifikatkompetencer samtidigt med de teknisk faglige og almene kompetencer, hvorfor udvalget
forventer en jævn stigende uddannelsesaktivitet fremover.
Der er en meget grundig rekruttering af elever jf. myndigheds- og virksomhedskrav, hvorfor det faglige
udvalg forventer meget høje gennemførelsesprocenter.

Der har ikke været elever på uddannelsen siden 2009 og frem til 31/7 2015, hvorfor der ingen data er

på flere områder.

Generelt er der høj beskæftigelse inden for branchen og udvalget forudser en høj
beskæftigelsesfrekvens, som forventes at vise et tydeligt behovet for den reviderede
erhvervsuddannelse på dette område.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang

X

Udvikling af iværksætterkultur

X

Andet

X

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling

X

Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft

X

Teknologiudviklingen

X

Internationale forhold

X

Andet

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov

Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
1. Gensidig godskrivning af enslydende grundforløbskompetencer
I bekendtgørelserne til Havn, Kran, Lager, Lufthavn. Togklargører samt Vejgods er der
enslydende kompetencebeskrivelser i § 3, hele §3 er identiske i de 6 omtalte bekendtgørelser.
TUR ønsker, at der i de enkelte bekendtgørelser bliver fastlagt, at de omtalte GF2 giver adgang
til hovedforløb inden for samtlige 6 uddannelser.
2. Varighed af EUV-forløb.
Personer over 25 år med anden uddannelse, men uden brancheerfaring, bliver automatisk EUV
spor 2 elever. TUR har via henvendelser fra praktikvirksomheder erfaret, at EUV 2 forløbene i
flere uddannelser er blevet for korte til at personer uden brancheerfaring kan nå samme niveau
som EUD eleverne. Denne elevtype skal have megen skoleundervisning, hvorfor praktiktiden
bliver for kort. TUR har brugt et forkert beregningsprincip ved fastsættelsen af varighed for de
enkelte EUV trin, set i forhold til, at et samlet EUV forløb højst må indeholde 2 års praktik.
TUR vil ændre på dette forhold i forbindelse med kommende bekendtgørelsesændring.
TUR ønsker både at ændre på varigheden af de enkelte trin for EUV 2 elever, men også at
indføre en fleksibel varighed for de enkelte trin, så den enkelte elevs behov kan tilgodeses.
De uddannelser, der indeholder disponentniveau, har dog et særligt problem omkring den
samlede varighed af praktiktiden.
3. Valgfri specialefag. Der vil være behov for at tilknytte og afkoble valgfri specialefag.
TUR udvikler og afmelder løbende AMU uddannelser, hvoraf nogle er medtaget som valgfri
specialefag i en eller flere erhvervsuddannelser. Listen over valgfri specialefag ønskes
opdateret.
4. Revision af den fastsatte godskrivning i skema 3 i bilaget til uddannelsesbekendtgørelsen.
TUR ønsker at revidere listen i skema 3 i bilag til bekendtgørelserne. Listen skal opdateres i
forhold til relevante uddannelser. Den eventuelle dobbelt godskrivning, som er foretaget
mellem fastsættelse af varighed for skole- og praktikdelen i §2 stk 3 og skema 3 i bilag 1 skal
fjernes, hvorfor skema 3 skal revideres.
5. Revision af § 3 stk. 7; godskrivning ift. grundforløb for EUV spor 2 elever – mulighed for
undtagelsesbestemmelse ift. EUV-elever med anden uddannelse og uden brancheerfaring samt
ny-mesterlæreelever.
TUR er, via henvendelser fra skolerne, blevet opmærksom på, at EUV 2 elever uden
brancheerfaring ikke nødvendigvis bør være omfattet af §4 stk. 7 i de enkelte bekendtgørelser.
Der skal være mulighed for at give EUV 2 elever uden uddannelsesaftale de samme
grundforløbskompetencer, som EUD eleverne.

Der skal også være mulighed for at lave ”Ny mesterlære” uddannelsesaftaler for EUV 2 elever,
så de kan få fagligt indhold i denne del af praktiktiden, på samme niveau som EUD elever.
6. Det faglige udvalg følger tæt implementeringen af nye signalsystemer på de danske
jernbanestrækninger og stationer. Indførelsen af disse kan give anledning til ændring af
uddannelsen.

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

X

b) Speciale

X

c) Trin1

X

Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan
udvalget overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser § 14, samt overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen
ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en
jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til
ministeriet.

(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

X

b) Speciale

X

c) Trin1

X

Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
De konkrete udviklings- og ændringsbehov er beskrevet i skema 4.
For de enkelte områder vurderer det faglige udvalg følgende:
Ad. 1. Gensidig godskrivning af enslydende grundforløbskompetencer
TUR ønsker, at der i bekendtgørelserne til Havn, Kran, Lager, Lufthavn, Togklargører samt Vejgods
bliver fastlagt, at de enkelte uddannelsers GF2 giver adgang til hovedforløb inden for samtlige 6
uddannelser.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 2. Det faglige udvalg ønsker, at personer over 25 år med anden uddannelse, men uden
brancheerfaring, kan få et længere uddannelsesforløb for praktikdelen.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 3. Valgfri specialefag
Omlægningen skal ske ved en ændring af uddannelsesordningen. Ændringen skønnes at være
udgiftsneutral.
Ad. 4. Ændring i bilag til bekendtgørelse.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.

Ad. 5. Ændring af §3 sk. 7.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen berører kun grundforløbet og
udvalget forventer, at der især vil blive brugt ny mesterlæreordning til dette, hvorfor udvalget skønner,
at det vil være udgiftsneutral.
Ad 6. Etablering af nye signalsystemer.
På nuværende tidspunkt kan udvalget ikke afgøre, om omlægningen skal ske ved en ændring af
bekendtgørelsen eller kan ske ved en ændring af uddannelsesordningen. Dette afhænger af den
kommende varighed af skole- og praktikuddannelse indenfor området. Det faglige udvalg skønner dog,
at det vil være udgiftsneutralt.

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

X

b) Speciale

X

c) Trin1

X

Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ikke foretaget ændringer i uddannelsen i forlængelse af sidste års udviklingsredegørelse.

Flere af de ændringer, som skete i forbindelse med reform 2015, har vist sig at være uhensigtsmæssige
jf. skema 4.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen, har det faglige udvalg fastsat nye detaljerede
praktikmål for uddannelsen. Praktikmålene skal medvirke til en sikring af øget kvalitet i uddannelsen, da
en større indholdsmæssig præcisering og detaljeringsgrad, vil gøre det lettere for virksomhederne og de
oplæringsansvarlige at tilrettelægge lærlingenes praktiske oplæring i progression og sammenhæng med
skoleundervisningens indhold.
TUR har udarbejdet uddannelsesbøger, som præciserer og synliggør praktikmålene og de tilhørende
målpinde over for virksomheder og elever.
Det faglige udvalg har udarbejdet en vejledning til uddannelse af mentorer og oplæringsansvarlige i
virksomhederne, som skal bidrage til at sikre kvaliteten i praktikuddannelsen. Med udgangspunkt i
denne har TUR i foråret 2016 afholdt en faglæreruddannelse med henblik på at opkvalificere skolernes
uddannelse af mentorer og oplæringsansvarlige i transportvirksomheder. I denne forbindelse har TUR
udarbejdet en brochure ”Få succes med din lærling”, der skal bidrage til at udbrede kendskabet til
mentoruddannelsen.
Endvidere er det faglige udvalget i færd med at udvikle et online dialogværktøj, således at
virksomhederne lettere kan etablere dialog med erhvervsskolerne, følge den enkelte lærlings
uddannelsesforløb samt planlægge det nærmere indhold af praktikuddannelsen.
Her kan man finde information om elevers skoleperioder, kommende og beståede fag, fravær samt
løbende udfylde en online uddannelsesbog/praktikerklæringer, der baserer sig på de gældende
praktikmål for uddannelsen. Virksomhederne vil blive adviseret, når det er tid til at udfylde
uddannelsesbogen, mens skolerepræsentanter ligeledes har mulighed for at følge praktikuddannelsen på
tæt hold.
Værktøjet udvikles blandt andet i en mobilversion, så den nemt kan tilgås fra flere platforme, såsom

IPads og smartphones.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)

Nej
X

Det er det faglige udvalgs opfattelse, at de i takt med den stigende beskæftigelse også er sket i en
stigning i efterspørgslen på lærlinge. TUR er fra flertallet af transportskolernes side blevet oplyst om,
at der på transportområdet er ledige praktikpladser, som virksomhederne ønsker besat.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
10
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

15

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

20

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Det er udvalgets opfattelse, at erhvervsuddannelsesreformens øgede fokus på kvalitet vil højne
interessen for transportområdets uddannelser samt tiltrække flere kvalificerede unge under 25 år.
Ifølge det faglige udvalgs oplysninger er der dog imidlertid meget der tyder på, at der nogle steder i
landet er ledige praktikpladser og at praktikvirksomhederne har svært ved at finde kvalificerede
ansøgere til praktikpladserne.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Beskrivelse:
Udvalget har stor fokus på at sikre, at der tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser jf. de
løbende årlige optag af elever. Meget tyder på, at branchen i de kommende år vil få brug for øget
tilgang af arbejdskraft, hvorfor erhvervsuddannelserne bliver en væsentlig kilde til rekruttering.
Beskæftigelsesmulighederne forventes at være relativt gode inden for området de kommende år.
Udvalget har fastsat flg. initiativer i forhold til ovennævnte:
1. Markedsføring af TURs hjemmeside www.transportuddannelser.dk med fokus på
erhvervsuddannelser inden for transportområdet.
2. Markedsføring af mentoruddannelse for oplæringsansvarlige i transportvirksomheder.
3. Lancering af digitalt dialogværktøj til brug for virksomheder, skoler og ledige.
4. AUB-ansøgninger behandles, vurderes og attesteres to gange årligt.
5. TUR afsætter midler til sikring af løbende information til virksomhederne om rammer, vilkår
og bonusordninger ved ansættelse af lærlinge. Dette sker gennem www.tur.dk og via
nyhedsbreve, der videreformidler relevant viden om praktikpladser.
6. TUR leverer løbende artikler til aviser og fagblade omkring erhvervsuddannelserne inden for
transportområdet.
7. TUR har i samarbejde med en række brancheorganisationer etableret
hjemmesiden www.meritvejen.dk med information til virksomheder om erhvervsuddannelser
for voksne.
8. Udvalget fortsætter arbejdet med den løbende kvalitetsudvikling ved kontaktmøder med
EUD-skolerne, udvikling og revidering af uddannelsesbøger og logbøger, samt etablering af
relevante faglæreruddannelser.
9. Udvalget tilbyder skolerne et digitalt realkompetencevurderingsværktøj til dokumentation og
synliggørelse af uddannelsesveje fra ufaglært til faglært status inden for
transportuddannelsesområdet. Dette værktøj, som støttes af parterne i forbindelse med
kompetencefondenes uddannelsesindsats, understøtter gennemsigtighed og synlighed for
brugerne (elever og virksomheder), når vejen til faglært status skal afdækkes og kortlægges.
Det er således udvalgets opfattelse, at dette værktøj bidrager til, at flere får interesse for
erhvervsuddannelserne og i øvrigt dermed understøtter en positiv udvikling i forhold til
antallet af praktikpladser.
10. TUR gennemfører i samarbejde med Transportens Uddannelsesfond en målrettet kampagne
over for folkeskolerne (9. til 10. klasse) om brug af computerspillet ”Cargo Dynasty”, som et
centralt værktøj til almen indlæring i transportfaglige emner og til synliggørelse af
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§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

arbejdsområder i transportbranchen. Kampagnen kulminerer i et landsmesterskab for
folkeskoleklasser på DM-Skills 2017.
11. TUR deltager med demonstrationsfag på DM-Skills 2017 og markedsfører samtidig de øvrige
erhvervsuddannelser inden for transportområdet.
12. Job i transport. Arbejdsmarkedets parter gennemfører en kampagne ”job i transport”, der via
hjemmesiden www.jobitransport.dk og besøg på bl.a. folke- og efterskoler landet over, sætter
fokus på uddannelsesmuligheder inden for transportområdet.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.

Udviklingsredegørelse for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse
11. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til Træfagenes
Byggeuddannelse
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
x
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
4305
1977
581
774
109

2014
4230
2423
622
663
146

2015
4103
2521
731
858
96

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
1517
81

2014
1097
80

2015
-

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,72
0,11
0,034
0,14
0,72

0,74
0,06
0,74

-

-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Overordnet set er udviklingen i uddannelsen stabil, både hvad angår volumen, tilgang til uddannelsen
og antallet af uddannelsesaftaler. Imidlertid fortsætter tendensen med, at en stigende andel af aftalerne
ikke længere er ordinære fulde aftaler, men korte aftaler og restaftaler. Hvilket formodentlig forklarer
modsætningen mellem et fald i antallet af igangværende aftaler og samtidig en stigning i antallet af
indgåede aftaler.
Der ud over er der en også en forskydning fra igangværende uddannelsesaftaler til en tilsvarende
stigning af elever i skolepraktik.
Antallet af udlærte er jævnt stigende, og andelen af fuldførte er tilfredsstillende. Her svarer de af
ministeriet oplyste tal dog ikke med det faglige udvalgs egne oplysninger, idet der i kalenderårene 2013
til 2015 er udlært henholdsvis 1398, 1450 og 1442 elever indenfor Træfagenes Byggeuddannelse.
Det faglige udvalg skønner, at forskellen i den kønsmæssige fordeling af beskæftigede ikke er
begrundet i selve uddannelsens indhold og afvikling, men i den traditionelle branchekultur som
mandsdomineret. Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen for køn, søgningen til uddannelsen og
fordelingen af færdiguddannede afspejler derfor den generelle kønssammensætning i branchen, som
fortrinsvis beskæftiger mænd og er kendetegnet ved fysisk krævende arbejde. Over en lang række år er
der lavet flere tiltag for at ændre kønsfordelingen, hvilket dog ikke har forrykket billedet væsentligt.
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3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
x
x
x

Ja

x

Nej
x
x
x
x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Ændring uddannelsesbekendtgørelsens § 3 stk. 6.3 til ny titel: ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”
da der udstedt nye undervisningsplaner til førstehjælp, jf. MUBL’s mail fra 8.07.2016.
Udvalget ønsker at foretage mindre ændringer af målene for faget Byggeri og arbejdsmiljø og
praktikmålet Arbejdsmiljø og sikkerhed.
Udvalget overvejer at fjerne valgfag og i stedet udvide antallet af valgfrie uddannelsesspecifikke fag.
Udvalget overvejer at ændre bekendtgørelsen så EUV 1 elever uden uddannelsesaftale undtages for
den afsluttende svendeprøve. Udvalget har en igangværende dialog med ministeriet om betaling af
svendeprøvegebyr for disse elever og afventer udfaldet af denne.
Udvalget afventer de første erfaringer med uddannelsens talentspor, men forventer at det kan blive
nødvendigt at ændre i Uddannelsesordningen, således at talentundervisningen kan udskydes til senere i
hovedforløbet.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
3

a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse

x
x
x

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er kun foretaget formelle ændringer, hvor beskrivelsen af tidspunktet for svendeprøvens afholdelse
er flyttet fra uddannelsesordningen til bekendtgørelsen.
Udvalget savner svar på udvalgets ansøgning fra december 2014 om skyggeelevdækning på
tækkespecialet. Udvalget har tidligere rykket for svar på denne ansøgning.
Udvalget har med tilfredshed noteret, at MUBL i den afsluttede udbudsrunde har fulgt udvalgets
indstillinger til REU. Udvalget kan dog også konstatere, at udbudsrunden har været meget
ressourcekrævende, ikke mindst for skolerne, og man kunne måske med fordel have inddraget de
faglige udvalg i processen langt tidligere. Således at ansøgninger og ressourcer var blevet fokuseret der,
hvor der var uoverensstemmelser mellem de faglige udvalgs ønsker og indstillinger og skolernes
udbudsønsker.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
I samarbejde med de øvrige faglige udvalg i Byggeriets Uddannelser arbejder det faglige udvalg for
Træfagenes Byggeuddannelse systematisk med at sikre kvaliteten i uddannelserne.
De faglige udvalg inviterer de lokale skuemestre og censorer til årlige bedømmelseskonferencer efter
svendeprøverne. Her gennemgås og evalueres de teoretiske og praktiske svendeprøver. Der udveksles
erfaringer og diskuteres niveauer. Dette sker for at sikre en ensartet og retfærdig bedømmelse.
Udvalget bruger karaktererne ved de afsluttende svendeprøver til at evaluere både
praktikvirksomhedernes og skolernes arbejde med eleverne. Udvalget reagerer i forhold til den lokale
skole og uddannelsesudvalg i fald, der er store og generelle udsving her.
Endelig holder det faglige udvalg sig gennem deres konsulenter opdaterede i nyudviklinger,
undersøgelser og udviklingsforsøg omkring kvaliteten i uddannelserne og skolepraktikken. Herunder
deltagelse i Metropols forsker-praktiknetværk med fokus på kvalitetssikringen.
Det altafgørende element i kvalitetssikringen af uddannelsens praktikoplæring er uddannelsens logbøger
/uddannelseshåndbøger, hvor de praktikmål indgår, der dels er angivet i uddannelsesordningen og dels
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er grundlag for virksomhedernes praktikgodkendelse
Logbøgerne er reviderede i forhold til de nye uddannelsesbestemmelser og kan ses og downloades på
www. bygud.dk.
De lokale uddannelses udvalg gennemser regelmæssigt gennem uddannelsesforløbet elevernes logbøger
og går i dialog med elever og virksomheder, hvis LUU mener at der er behov for det.
Byggeriets Uddannelser har deltaget i STIL’s udvikling af Elevplan med henblik på at bruge Elevplan til
en smidigere håndtering og dialog omkring praktikmål i digitalt format mellem virksomhed, elev og
skole.
Her afventer man de første erfaringer, ligesom Byggeriets Uddannelser afventer, hvilke konsekvenser
markedsgørelsen af de studieadministrative systemer vil have for Elevplan.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
x
I forhold til spørgsmålet om opfyldelse af praktikmål ser det faglige udvalg ikke en indholdsmæssig
forskel mellem ordinær praktikuddannelse og skolepraktik. Men det er en udfordring lokalt at tilrette og
planlægge skolepraktikken, så målene nås under de rammer, der er for det ressource- og opgavemæssigt.
Det er et af de prioriterede indsatsområder for de kommende år at videreudvikle erfaringerne herfra i
dialog med skoler og lokale uddannelsesudvalg.
De lokale uddannelsesudvalgsrepræsentanter bliver løbende grundigt informeret om deres opgave og
ansvar i forbindelse med årlige konferencer og møder om sikring af kvaliteten i praktiktiden og i
skolepraktikken. Senest er der udarbejdet en vejledning i forhold til deres opgaver i forhold til
kvalitetssikringen af elever i skolepraktikken.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Udvalget forventer, at den stigende aktivitet på bygge og anlægsområdet vil betyde, at virksomhederne
vil efterspørge flere elever og udbyde flere praktikpladser. Imidlertid skønner udvalget, at dette til trods
fortsat vil være udfordringer med at skaffe praktikpladser til alle praktikpladssøgende.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
2536
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2016:

2700

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2017:

2900

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
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III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Det opsøgende arbejde for at tilvejebringe de fornødne praktikpladser har altid haft stor bevågenhed i
det faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg i tæt samarbejde med de andre udvalg i Byggeriets
Uddannelser, hvor opgaverne forsøges løst tværfagligt og ensartede.
Det faglige udvalg har løbende kontakt og opfølgning med alle de lokale uddannelsesudvalg, der har
projekter i gang og har en medarbejder ansat i Byggeriets Uddannelser til at koordinere og udvikle dette
arbejde.
Der arbejdes gennem de lokale uddannelsesudvalg med at få tydeliggjort skolernes handlingsplaner og
rutiner omkring kontakt til igangværende og potentielle praktikvirksomhed. De lokale
uddannelsesudvalg er blevet pålagt at have en opfølgning af arbejdet med opsøgende arbejde som fast
punkt på de lokale udvalgsmøder.
De faglige udvalg og tilhørende lokale uddannelsesudvalg har løbende mange AUB-projekter og
aktiviteter i gang. Se bilag 1 med de nærmere tids- og handlingsbeskrivelser. Her opsøges potentiale
praktikvirksomheder i skolernes lokalområder.
Der holdes årlige regionale netværksmøder i januar/februar med involverede repræsentanter fra de
lokale uddannelsesudvalg og opsøgende medarbejdere på de berørte erhvervsskoler for at styrke
og understøtte og inspirere de lokale arbejder.
Det praktikpladsopsøgende arbejde og mulighederne bliver jævnligt fremholdt og drøftet, når der er
møder mellem de lokale uddannelsesudvalg, skolerne og det faglige udvalg.
Således vil dette sammen med arbejdet med de lokale praktikcentre være i fokus på den landsdækkende
konference for de lokale uddannelsesudvalg og erhvervsskoler med uddannelserne, der afholdes
oktober 15.
Organisationerne bag det faglige udvalg gør et stort arbejde for at informere og få deres
medlemsvirksomheder til at tage flere elever. Herunder gøres der for nuværende et solidt stykke arbejde
for at indgå forskellige former for samarbejdsaftaler med store byggeprojekter, lejerforeninger,
kommuner m.fl. for at sikre, at der er uddannelsesmuligheder i forbindelse med ordrer og
arbejdsopgaver.
Der bliver gjort en særlig indsats over for de virksomheder, der har arbejdsopgaver i forbindelse med
de kommende og igangværende store anlægsopgaver. Her indgår konsulenter og lokale
uddannelsesudvalg i samarbejdsprojekter for at styrke og indtænke uddannelsesindsatsen. Bl.a. er der
ansat en konsulent i Byggeriets Uddannelser i perioden 2015-17 til at sikre praktikpladser i forbindelse
med Metro-byggeriet i København, ligesom der er involvering omkring Femern og sygehusbyggeriet i
Århus.
Endvidere er udvalget stadig med i udviklingen af og deltagelse i DM og VM-konkurrencerne for
erhvervsuddannelser for at styrke erhvervsuddannelsens image
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

7

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:

Transporterhvervets Uddannelser

Dato:

15. september 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
X

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år

2013
20

2014
24

2015
6

Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

22
0
0
0

25
0
0
0

10
0
0
0

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
90

2014
97

2015
-

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:
Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

2013* 2014**
0,98
0,01
0
0,05
0,02

0,97
0,01
0,0015
0,03
0

2015*** 2016****
0,99
0,01
0,05

1,01
-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Nøgletallene i tabellerne vedrørende igangværende og indgåede uddannelsesaftaler stammer til dels fra
Personbefordringsuddannelsen, herunder specialerne ”turistbuschauffør” og ”International
turistbuskørsel”, og dels fra den nyetablerede uddannelse Turistbuschauffør som i forbindelse med
EUD reformen, blev udskilt fra Personbefordringsuddannelsen som en selvstændig uddannelse.
Tallene er trukket fra MBULs database Databanken.

De øvrige nøgletal er taget uredigeret fra personbefordringsuddannelsen. Antal fuldførte er ikke taget
med, da tallene ikke er sammenlignelige med nøgletallene vedr. igangværende og indgåede
uddannelsesaftaler.

TUR vurderer det lave niveau for indgåede uddannelsesaftaler i 2015 som en direkte konsekvens af
beskæftigelsesreformen fra juni 2014, hvor der fra 1. januar 2015 blev indført skærpede regler for
voksenlærlingetilskud. Dette medførte, at det fra denne dato ikke længere har været muligt for
virksomheder at modtage løntilskud, hvis voksenlærlingen er:
1) i beskæftigelse
2) har en faglig uddannelse
Dette rammer især turistbusbranchen, idet det stort set udelukkende er ansatte chauffører, som løftes

til faglært niveau gennem en EUV. Dette planlægges typisk med skolerne, således at skoledelen ligger i
de perioder, hvor der er mindst travlt i turistbusbranchen. Endvidere er kendetegnet ved
turistbuschauffører, at de ofte har en anden faglig uddannelse, som de af forskellige årsager ikke
længere kan gøre brug af. Det kan være pga. manglende beskæftigelse i pågældende branche, fx bank,
eller det kan være fordi pågældende er slidt ned i forhold til den beskæftigelse personen kommer fra,
(fx hårdt fysisk arbejde eller bageren, der har fået melallergi).

Den høje beskæftigelsesfrekvens afspejler som påpeget det faktum, at det inden for turistbusbranchen
stort set udelukkende er ansatte medarbejdere med kørekort D-ep, som løftes til faglært niveau
gennem en merituddannelse.

Det meget lave niveau for både videreuddannelsesfrekvensen og selvstændighedsfrekvensen hænger til
dels tæt sammen med, at videreuddannelsesmulighederne er meget begrænsede, samt at chaufførfaget
er præget af en meget høj tilgangsalder. I 2015 var 50 procent af buschaufførerne mellem 46 og 60 år,
mens 25 procent var over 60 år. Blot 10 procent af arbejdsstyrken var under 37 år. 1

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang

x

Udvikling af iværksætterkultur

x

Andet

x

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja
(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling

x

Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft

x

Teknologiudviklingen

x

1 Kilde:

PensionDanmark

Nej

Internationale forhold

x

Andet

x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
1. Gensidig godskrivning af enslydende grundforløbskompetencer
I bekendtgørelserne til Buschauffør i kollektiv trafik samt Turistbuschauffør er der
enslydende kompetencebeskrivelser i § 3, hele §3 er identiske i de omtalte bekendtgørelser.
TUR ønsker, at der i de enkelte bekendtgørelser bliver fastlagt, at de omtalte GF2 giver
adgang til hovedforløb inden for begge uddannelser.
2. Varighed af EUV-forløb.
Personer over 25 år med anden uddannelse, men uden brancheerfaring, bliver automatisk
EUV spor 2 elever. TUR har via henvendelser fra praktikvirksomheder erfaret, at EUV 2
forløbene i flere uddannelser er blevet for korte til at personer uden brancheerfaring kan nå
samme niveau som EUD eleverne. Denne elevtype skal have megen skoleundervisning,
hvorfor praktiktiden bliver for kort. TUR har brugt et forkert beregningsprincip ved
fastsættelsen af varig for de enkelte EUV trin, set i forhold til, at et samlet EUV forløb højst
må indeholde 2 års praktik. TUR vil ændre på dette forhold i forbindelse med kommende
bekendtgørelsesændring.
TUR ønsker både at ændre på varigheden af de enkelte trin for EUV 2 elever, men også at
indføre en fleksibel varighed for de enkelte trin, så den enkelte elevs behov kan tilgodeses.
De uddannelser, der indeholder disponentniveau har dog et særligt problem omkring den
samlede varighed af praktiktiden.
3. Valgfri specialefag. Der vil være behov for at tilknytte og afkoble valgfri specialefag.
TUR udvikler og afmelder løbende AMU uddannelser, hvoraf nogle er medtaget som valgfri
specialefag i en eller flere erhvervsuddannelser. Listen over valgfri specialefag ønskes
opdateret.
4. Revision af den fastsatte godskrivning i skema 3 i bilaget til uddannelsesbekendtgørelsen.
TUR ønsker at revidere listen over skema 3 i bilag til bekendtgørelserne. Listen skal
opdateres i forhold til relevante uddannelser. Den eventuelle dobbelt godskrivning, som er
foretaget mellem fastsættelse af varighed for skole- og praktikdelen i §2 stk 3 og skema 3 i
bilag 1 skal fjernes, hvorfor skema 3 skal revideres.

5. Revision af § 3 stk 7; godskrivning ift. grundforløb for EUV spor 2 elever – mulighed for
undtagelsesbestemmelse ift. EUV-elever med anden uddannelse og uden brancheerfaring
samt ny-mesterlæreelever.
TUR har via henvendelser fra skolerne blevet opmærksom på, at EUV 2 elever uden
brancheerfaring ikke nødvendigvis bør være omfattet af §4 stk 7 i de enkelte bekendtgørelser.
Der skal være mulighed for at give EUV 2 elever uden uddannelsesaftale de samme
grundforløbskompetencer, som EUD eleverne.
Der skal også være mulighed for at lave ny mesterlæreuddannelsesaftaler for EUV 2 elever, så
de kan få fagligt indhold i denne del af praktiktiden, på samme niveau som EUD elever.

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

x

b) Speciale

x

c) Trin2

x

Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

2

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan
udvalget overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser § 14, samt overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen
ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en
jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til
ministeriet.

Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
a) Uddannelse

x

b) Speciale

Nej
x
x

c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
De konkrete udviklings- og ændringsbehov er beskrevet i skema 4. For de enkelte områder vurderer det
faglige udvalg følgende:
Ad. 1. Gensidig godskrivning af enslydende grundforløbskompetencer
TUR ønsker, at der i bekendtgørelserne til Buschauffør i kollektiv trafik samt Turistbuschauffør bliver
fastlagt, at de enkelte uddannelsers GF2 giver adgang til hovedforløb inden for begge uddannelser.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 2. Det faglige udvalg ønsker, at personer over 25 år med anden uddannelse, men uden
brancheerfaring, kan få et længere uddannelsesforløb for praktikdelen.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 3. Valgfri specialefag
Omlægningen skal ske ved en ændring af uddannelsesordningen. Ændringen skønnes at være
udgiftsneutral.

Ad. 4. Ændring i bilag til bekendtgørelse.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 5. Ændring af §3 sk. 7.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen berører kun grundforløbet og
udvalget forventer, at der især vil blive brugt ny mesterlæreordning til dette, hvorfor udvalget skønner,
at det vil være udgiftsneutral.

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

x

b) Speciale

x

c) Trin1

x

Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ikke foretaget ændringer i uddannelsen i forbindelse med sidste års udviklingsredegørelse.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
•

I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen har TUR fastsat nye detaljerede praktikmål
for uddannelsen. Hensigten med de nye praktikmål er at bidrage til en øget kvalitet i
praktikuddannelsen, da en større indholdsmæssig præcisering og detaljeringsgrad skulle gøre
det lettere for virksomhederne og de oplæringsansvarlige at tilrettelægge lærlingenes praktiske
oplæring i progression og sammenhæng med skoleundervisningens indhold.

•

TUR har udarbejdet uddannelsesbøger, som præciserer og synliggør praktikmålene og de
tilhørende målpinde over for virksomheder og elever.

•

TUR har udarbejdet en vejledning til uddannelse af mentorer og oplæringsansvarlige i
virksomhederne, som skal bidrage til at sikre kvaliteten i praktikuddannelsen. Med
udgangspunkt i denne har TUR i foråret 2016 afholdt en faglæreruddannelse med henblik på
at opkvalificere skolernes uddannelse af mentorer og oplæringsansvarlige i
transportvirksomheder. I denne forbindelse har TUR udarbejdet en brochure ”Få succes med
din lærling”, der skal udbrede kendskabet til mentoruddannelsen.

•

TUR er i færd med at udvikle et online dialogværktøj, således at virksomhederne lettere kan;
- etablere dialog med erhvervsskolerne
- følge den enkelte lærlings uddannelsesforløb
- planlægge det nærmere indhold af praktikuddannelsen.
Med dialogværktøjet kan man finde information om elevers skoleperioder, kommende og
beståede fag, fravær samt løbende udfylde en online uddannelsesbog; herunder
praktikerklæringer, der baserer sig på de gældende praktikmål for uddannelsen.
Virksomhederne vil blive adviseret, når det er tid til at udfylde uddannelsesbogen, mens
skolerepræsentanter ligeledes har mulighed for at følge praktikuddannelsen på tæt hold.
Værktøjet udvikles blandt andet i en mobilversion, så den nemt kan tilgås fra flere platforme,
såsom IPads og smartphones.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
x

Der er ikke foretaget ændringer i uddannelsen i forbindelse med sidste års udviklingsredegørelse.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds) x

Nej

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
10
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

20

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

25

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Det faglige udvalg vurderer, at både reformen og afskaffelsen af voksenlærlingetilskuddet til voksne i
beskæftigelse og med anden faglig uddannelse, som beskrevet i punkt 2, vil være en barriere i forhold til
at løfte branchen til fagligt niveau. Dog forventer TUR, at indsatsen på området vil blive skærpet fra
skolernes side, når udbudsrunden slår igennem. TUR har i sin indstilling i udbudsrunden peget på, at
der ønskes markant færre udbydere. Hensigten er at der bliver skabt faglige centre med målrettet fokus
på turistbusuddannelsen, som vil kunne tiltrække branchen og skabe et fundament for flere
uddannelsesaftaler og dermed flere faglærte chauffører.

III.

3

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 23, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikke-

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

godkendte virksomheder.
TUR har stor fokus på at sikre, at der tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser jf. de løbende
årlige optag af elever. Udvalget har fastsat flg. initiativer i forhold til ovennævnte:
1. Markedsføring af TURs hjemmeside www.transportuddannelser.dk med fokus på
erhvervsuddannelser inden for transportområdet.
2. Markedsføring af mentoruddannelse for oplæringsansvarlige i transportvirksomheder.
3. Lancering af digitalt dialogværktøj til brug for virksomheder, skoler og ledige.
4. AUB-ansøgninger behandles, vurderes og attesteres to gange årligt.
5. TUR afsætter midler til sikring af løbende information til virksomhederne om rammer, vilkår og
bonusordninger ved ansættelse af lærlinge. Dette sker gennem www.tur.dk og via nyhedsbreve,
der videreformidler relevant viden om praktikpladser.
6. TUR leverer løbende artikler til aviser og fagblade omkring erhvervsuddannelserne inden for
transportområdet.
7. TUR har i samarbejde med en række brancheorganisationer etableret
hjemmesiden www.meritvejen.dk med information til virksomheder om erhvervsuddannelser
for voksne.
8. Udvalget fortsætter arbejdet med den løbende kvalitetsudvikling ved kontaktmøder med EUDskolerne, udvikling og revidering af uddannelsesbøger og logbøger, samt etablering af relevante
faglæreruddannelser.
9. Udvalget tilbyder skolerne et digitalt realkompetencevurderingsværktøj til dokumentation og
synliggørelse af uddannelsesveje fra ufaglært til faglært status inden for
transportuddannelsesområdet. Dette værktøj, som støttes af parterne i forbindelse med
kompetencefondenes uddannelsesindsats, understøtter gennemsigtighed og synlighed for
brugerne (elever og virksomheder), når vejen til faglært status skal afdækkes og kortlægges. Det
er således udvalgets opfattelse, at dette værktøj bidrager til, at flere får interesse for
erhvervsuddannelserne og i øvrigt dermed understøtter en positiv udvikling i forhold til antallet
af praktikpladser.
10. TUR gennemfører i samarbejde med Transportens Uddannelsesfond en målrettet kampagne
over for folkeskolerne (9. til 10. klasse) om brug af computerspillet ”Cargo Dynasty”, som et
centralt værktøj til almen indlæring i transportfaglige emner og til synliggørelse af
arbejdsområder i transportbranchen. Kampagnen kulminerer i et landsmesterskab for
folkeskoleklasser på DM-Skills 2017.
11. TUR deltager med demonstrationsfag på DM-Skills 2017 og markedsfører samtidig de øvrige
erhvervsuddannelser inden for transportområdet.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Urmagernes Faglige Fællesudvalg
13-10-2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til <navn>
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
X
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
28
5
30
26
0

2014
23
17
34
22
0

2015
25
15
42
25
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
9
78

2014
12
67

2015
13

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

?

?

?

?

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der er ingen tilgængelige data pga. uddannelsens størrelse.
Udvalget er meget opmærksomme på den store søgning af elever til faget kontra antallet af
praktikpladser.
Fagets parter har i sommeren 2016 genforhandlet urmageroverenskomsten, så lønnen for en
nyuddannet urmager ikke er så høj, med det mål at få flere virksomheder til at ansætte urmagere.
Det er endnu for tidligt at vurdere effekten heraf, men det forventes at de nye lønninger vil give plads
til flere urmagere særligt til salgsdelen af ure og urreparationer i butikkerne.
På sigt forventes det også at antallet af praktikpladser vil øges pga. den nye lønaftale, men dog ikke
markant.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
2

(Sæt kryds)

Ja

Nej
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Andet
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.

3
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indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).

(Sæt kryds) Ja
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse

Nej

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen, har Urmagernes Faglige Fællesudvalg ændret på de
praktikmål, som praktikstederne skal opfylde. Ændringen er foretaget for at flere virksomheder kan
godkendes som praktiksted.
Det er endnu for tidligt at vurdere effekten af ændringen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
4
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Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget har løbende fokus på praktikdelen og kvaliteten af praktikken. Udvalget mødes med eleverne
når de er på skole, for at høre hvordan det fungerer på praktikstederne. Praktikperioderne i
uddannelsen er placeret, så der er taget højde for at virksomhederne kan planlægge de
undervisningstunge dele af praktikken på tidspunkter, hvor man har erfaring for at der er tid hertil i
butikkerne /på værkstederne.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
x
Udvalget besøger løbende skolepraktikcentret, og taler med skolepraktikeleverne om kvaliteten af deres
praktikophold og de opgaver de skal løse.
Udvalget og skolen drøfter løbende hvordan skolepraktikken kan tilrettelægges, så den er
virkelighedsrelevant. Skolen samarbejder løbende med udvalget og faget for at fremskaffe relevante
opgaver til skolepraktikanterne.
Urmageruddannelsen udbydes kun på ZBC Ringsted, som også er blevet godkendt som det eneste
praktikcenter, der omfatter urmagernes skolepraktik.
Der er etableret et udvalg omkring praktikpladscentret, hvor der sidder en repræsentant fra Urmagernes
Faglige Fællesudvalg.
Da uddannelsen kun udbydes på en skole, er det lokale uddannelsesudvalg og de faglige fællesudvalg
identisk, men udvalget er opmærksom på evt. habilitetsproblemer.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
x
(Sæt kryds)
Der er desværre forsat elever i skolepraktik, og Urmagernes Faglige Fællesudvalg drøfter løbende om
der skal adgangsbegrænsning på uddannelsen.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
25
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

25

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

25
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Udvalget forventer at kunne opretholde det nuværende antal praktikpladser, og øge med et par ekstra
pladser.
Men Udvalget arbejder på at få flere virksomheder til at tage ansvar omkring uddannelsen.
I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen blev der fastsat nye praktikmål, som skulle gøre det
muligt for flere virksomheder at blive godkendt. Skolen har i samarbejde med udvalget tilrettelagt
skoleperioderne, så det er muligt for virksomhederne at have flere elever på samme tid, uden at de i
praktikken kollidere for meget. Udvalget og skolen orienter sig løbende om hvilke butikker og
værksteder, der kan være potentielle praktiksteder, bl.a. igennem de kontakter som faget har til
grossistledet.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.

Udvalget forsøger at komme i kontakt med så mange virksomheder som muligt.
Begge fagblade (fagforeningen og brancheforeningen) bringer artikler i deres blade om
urmageruddannelsen, og hvad der ellers foregår på skolen, med det formål at få flere virksomheder
til at tage ansvar for at uddanne de kommende urmagere.
Urmagernes Faglige Fællesudvalg har i 2015 afholdt et fælles urmagertræf for alle interesseret i
branchen, med det mål at få flere til at tage ansvar for uddannelsen og faget. Der var stor interesse
for træffet, og deltagerne deltog aktivt i hvordan man i fælleskab kan udvikle faget.
Der er planlagt endnu et fælles Urmagertræf i marts 2017.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:

Transporterhvervets Uddannelser (TUR)

Dato: 13.09.2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for Vejgodstransportuddannelsen
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
X

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.

For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
669
473
0
0
89

2014
560
408
0
0
23

2015
536
702
0
0
7

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
336
82

2014
414
78

2015

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014**

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,93
0,4
0,0119

0,93
0,2
0

2015*** 2016****
0,93
0,2
0,0079

0,95

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Nøgletallene i tabellerne vedrørende igangværende og indgåede uddannelsesaftaler stammer fra hele
Vejgodstransportuddannelsen, herunder specialerne Godschauffør, Renovationschauffør,
Tankbilchauffør og Flyttechauffør og fra det nu nedlagte speciale Kranfører. Erhvervsuddannelse til
kranfører blev etableret som selvstændig uddannelse, som i forbindelse med EUD reformen.
uddannelse. Tallene er trukket fra MBULs database Databanken.

Der blev indgået et forholdsvis højt antal uddannelsesaftaler i 2012 som følge af den daværende
bonus- præmieordning. Det faglige udvalg vurderer således, at den efterfølgende nedgang i antal
uddannelsesaftaler, er en direkte konsekvens af nedlæggelsen af bonus- præmieordning med udgangen
2012. Man ser en yderligere tilbagegang i 2014, som igen må anses som et resultat af de ændrede regler
i 2012. Desuden melder flere praktikvirksomheder, at der mangler kvalificerede unge, som har taget
relevant grundforløb.
Det forholdsvis høje antal indgåede uddannelsesaftaler 702 i 2015 på Vejgodstransportuddannelsen
dækker over, at godt 30% af uddannelsesaftalerne er indgået alene forbindelse med RKV. Det er
således TURs vurdering, at det reelle antal indgåede uddannelsesaftaler er steget med 55 i 2015 i
forhold til 2014.

Den høje beskæftigelsesfrekvens viser tydeligt behovet for erhvervsuddannelse på dette område. Der
er ingen tal at finde på beskæftigede kvinder og etnicitet, men udvalget ved, at der er ganske få. Det er
TURs opfattelse, at der om få år bliver brug for op imod 2.500 nye chauffører. 3F, ATL og DTL-A i
regi af Transportens Udviklingsfond og Godstransportens Udviklings- og Uddannelsesfond (GUU)
gennemfører i øjeblikket en image- og rekrutteringskampagne kaldet ”Job i transport”.

Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb er faldt markant i 2015 hvilket igen er udtryk
for, at der er meget stor efterspørgsel efter elever inden for vejgodstransportområdet.

Det meget lave niveau for både videreuddannelsesfrekvensen og selvstændighedsfrekvensen hænger til
dels tæt sammen med, at videreuddannelsesmulighederne er meget begrænsede, samt at en stor andel
af de faglærte chauffører er meritelever med en høj gennemsnitsalder.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang

x

Udvikling af iværksætterkultur

x

Andet

x

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja
(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling

x

Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft

x

Teknologiudviklingen

x

Internationale forhold

x

Nej

Andet

x

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
1. Gensidig godskrivning af enslydende grundforløbskompetencer
I bekendtgørelserne til Havn, Kran, Lager, Lufthavn. Togklargører samt Vejgods er der
enslydende kompetencebeskrivelser i § 3, hele §3 er identiske i de 6 omtalte bekendtgørelser.
TUR ønsker, at der i de enkelte bekendtgørelser bliver fastlagt, at de omtalte GF2 giver
adgang til hovedforløb inden for samtlige 6 uddannelser.
2. Varighed af EUV-forløb. Personer over 25 år med anden uddannelse, men uden
brancheerfaring, bliver automatisk EUV spor 2 elever. TUR har via henvendelser fra
praktikvirksomheder erfaret, at EUV 2 forløbene i flere uddannelser er blevet for korte til at
personer uden brancheerfaring kan nå samme niveau som EUD eleverne. Denne elevtype
skal have megen skoleundervisning, hvorfor praktiktiden bliver for kort. TUR har brugt et
forkert beregningsprincip ved fastsættelsen af varighed for de enkelte EUV trin, set i forhold
til, at et samlet EUV forløb højst må indeholde 2 års praktik. TUR vil ændre på dette forhold
i forbindelse med kommende bekendtgørelsesændring.
TUR ønsker både at ændre på varigheden af de enkelte trin for EUV 2 elever, men også at
indføre en fleksibel varighed for de enkelte trin, så den enkelte elevs behov kan tilgodeses.
De uddannelser der indeholder disponentniveau har dog et særligt problem omkring den
samlede varighed af praktiktiden.

3. Valgfri specialefag. Der vil være behov for at tilknytte og afkoble valgfri specialefag.
TUR udvikler og afmelder løbende AMU uddannelser, hvoraf nogle er medtaget som valgfri
specialefag i en eller flere erhvervsuddannelser. Listen over valgfri specialefag ønskes
opdateret.
4. Revision af den fastsatte godskrivning i skema 3 i bilaget til uddannelsesbekendtgørelsen.
TUR ønsker at revidere listen i skema 3 i bilag til bekendtgørelserne. Listen skal opdateres i
forhold til relevante uddannelser. Den eventuelle dobbelt godskrivning, som er foretaget
mellem fastsættelse af varighed for skole- og praktikdelen i § 2 stk. 3 og skema 3 i bilag 1 skal
fjernes, hvorfor skema 3 skal revideres.
5. Revision af § 3 stk. 7; godskrivning ift. grundforløb for EUV spor 2 elever – mulighed for
undtagelsesbestemmelse ift. EUV-elever med anden uddannelse og uden brancheerfaring

samt ny-mesterlæreelever. TUR er via henvendelser fra skolerne blevet opmærksom på, at
EUV 2 elever uden brancheerfaring ikke nødvendigvis bør være omfattet af § 4 stk. 7 i de
enkelte bekendtgørelser. Der skal være mulighed for at give EUV 2 elever uden
uddannelsesaftale de samme grundforløbskompetencer, som EUD eleverne. Der skal også
være mulighed for at lave ny mesterlære uddannelsesaftaler for EUV 2 elever, så de kan få
fagligt indhold i denne del af praktiktiden, på samme niveau som EUD elever.
6. Ophævelse af trindeling. TUR ønsker at sammenlægge trin 1 og trin 2 i
Vejgodstransportuddannelsen og erhvervsuddannelsen til kranfører. Trin 2 i disse
uddannelser indeholder nogle specialefag, som eleverne bør have mulighed for at erhverve
allerede i begyndelsen af uddannelsen. Praktikvirksomhedernes ønske om dette er blevet
meget tydeligere efter Erhvervsuddannelsen til kranfører er blevet en selvstændig uddannelse,
som ikke længere har identisk trin 1 med Vejgodstransportuddannelsen. Ved at sammenlægge
trinene kan skolerne planlægge de nødvendige fleksible forløb i forhold til de lokale
praktikvirksomheders behov. I løbet af de seneste 5 år ser det ud til, at 7 elever har afbrudt
deres trin 2 forløb på Vejgodstransportuddannelsen (som indeholdt specialet Kranfører) og
er afsluttet med delkompetence.
7. Hvis Arbejdstilsynet (AT) ændrer certifikatstrukturen på kranområdet, forventes det at
betyde ændringer i uddannelsen. AT har gennem et stykke tid arbejdet på en ny
certifikatstruktur på kranområdet. Når denne struktur er fastlagt, vil det formentlig kræve
ændringer i de fag, som indeholder den nuværende undervisning og prøveaflæggelse til kran
certifikat A, B, C, D og E. Ændringer kan både være af indholdsmæssig- og varighedsmæssig
karakter.
8. Revision af § 6 stk. 3 således at erhvervelsen af kran D kun er obligatorisk i forhold til
svendeprøve for de specialer, hvor kran D er et obligatorisk fag.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

x

b) Speciale

x

c) Trin1

x

Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

x

b) Speciale

x

c) Trin1

x

Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
De konkrete udviklings- og ændringsbehov er beskrevet i skema 4.
For de enkelte områder vurderer TUR følgende:
Ad. 1. Gensidig godskrivning af enslydende grundforløbskompetencer

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan
udvalget overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser § 14, samt overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen
ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en
jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til
ministeriet.

TUR ønsker, at der i bekendtgørelserne til Havn, Kran, Lager, Lufthavn, Togklargører samt Vejgods
bliver fastlagt, at de enkelte uddannelsers GF2 giver adgang til hovedforløb inden for samtlige 6
uddannelser.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 2. TUR ønsker, at personer over 25 år med anden uddannelse, men uden brancheerfaring, kan få et
længere uddannelsesforløb for praktikdelen.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 3. Valgfri specialefag
Omlægningen skal ske ved en ændring af uddannelsesordningen. Ændringen skønnes at være
udgiftsneutral.
Ad. 4. Ændring i bilag til bekendtgørelse.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen skønnes at være udgiftsneutral.
Ad. 5. Ændring af §3 sk. 7.
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Ændringen berører kun grundforløbet og
udvalget forventer, at der især vil blive brugt ny mesterlæreordning til dette, hvorfor udvalget skønner,
at det vil være udgiftsneutral.

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja

Nej

a) Uddannelse

x

b) Speciale

x

c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse

x

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Ad. 6. Trin 1 ønskes etableret som en sammenlægning af det nuværende trin 1 og trin 2 i
Vejgodstransportuddannelsen. Varigheden af det kommende trin 1 ønskes fastsat til 2,5 år, hvilket er
samme varighed som de nuværende trin 1 og 2. TUR vurderer, at dette vil give bedre mulighed for, at
kompetencerne kan opnås på de mest tjenlige tidspunkter i uddannelsesforløbet. Hensigten er at
bidrage til at gøre uddannelsen mere tilgængelig og attraktiv for branchen, samtidig med at uddannelsen
forsat – og gerne i endnu højere grad – imødekommer branchens specifikke kompetencebehov. TUR
vurderer desuden, at dette ikke vil få uhensigtsmæssige konsekvenser for elever og virksomheder, idet
det konstateres, at det kun er i meget sjældne tilfælde, at elever kun gennemfører det nuværende trin 1.
TUR vurderer, at en sammenlægning af trin 1 og 2 samlet set ikke vil medføre økonomiske
konsekvenser, idet den samlede varighed på skoledelen vil være uændret.
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ikke foretaget ændringer i uddannelsen i forlængelse af sidste års udviklingsredegørelse.
Flere af de ændringer, som skete i forbindelse med reform 2015, har vist sig at være uhensigtsmæssige
jf. skema 4.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen, har TUR fastsat nye detaljerede praktikmål for
uddannelsen. Praktikmålene skal medvirke til en sikring af øget kvalitet i uddannelsen, da en større

indholdsmæssig præcisering og detaljeringsgrad, vil gøre det lettere for virksomhederne og de
oplæringsansvarlige at tilrettelægge elevernes praktiske oplæring i progression og sammenhæng med
skoleundervisningens indhold.
TUR har udarbejdet uddannelsesbøger, som præciserer og synliggør praktikmålene og de tilhørende
målpinde over for virksomheder og elever.
TUR har udarbejdet en vejledning til uddannelse af mentorer og oplæringsansvarlige i virksomhederne,
som skal bidrage til at sikre kvaliteten i praktikuddannelsen. Med udgangspunkt i denne har TUR i
foråret 2016 afholdt en faglæreruddannelse med henblik på at opkvalificere skolernes uddannelse af
mentorer og oplæringsansvarlige i transportvirksomheder. I denne forbindelse har TUR udarbejdet en
brochure ”Få succes med din lærling”, der skal bidrage til at udbrede kendskabet til
mentoruddannelsen.
Endvidere er TUR i færd med at udvikle et online dialogværktøj, således at virksomhederne lettere kan
etablere dialog med erhvervsskolerne, følge den enkelte lærlings uddannelsesforløb samt planlægge det
nærmere indhold af praktikuddannelsen. Her kan man finde information om elevers skoleperioder,
kommende og beståede fag, fravær samt løbende udfylde en online uddannelsesbog/praktikerklæringer,
der baserer sig på de gældende praktikmål for uddannelsen. Virksomhederne vil blive adviseret, når det
er tid til at udfylde uddannelsesbogen, mens skolerepræsentanter ligeledes har mulighed for at følge
praktikuddannelsen på tæt hold.
Værktøjet udvikles blandt andet i en mobilversion, så den nemt kan tilgås fra flere platforme, såsom
IPads og smartphones.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
x

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds) x

Nej

Det er TURs opfattelse, at de i takt med den stigende beskæftigelse også er sket i en stigning i
efterspørgslen på elever. TUR er fra flertallet af transportskolernes side blevet oplyst om, at der på

vejgodstransportområdet er ledige praktikpladser, som virksomhederne ønsker besat.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
702
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

450

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

500

TUR forventer at der i de kommende år vil blive indgået 450-500 uddannelsesaftaler inden for
Vejgodstransportuddannelsen. Det forholdsvis høje antal indgåede uddannelsesaftaler (702) i 2015
dækker over, at godt 30% af uddannelsesaftalerne er indgået alene forbindelse med RKV. Det er TURs
opfattelse, at erhvervsuddannelsesreformens øgede fokus på kvalitet vil højne interessen for
transportområdets uddannelser samt tiltrække flere kvalificerede unge under 25 år.
Ifølge TURs oplysninger er der dog imidlertid meget der tyder på, at der nogle steder i landet er ledige
praktikpladser og at praktikvirksomhederne har svært ved at finde kvalificerede ansøgere til
praktikpladserne.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Beskriv:
Udvalget har stor fokus på at sikre, at der tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser jf. de
løbende årlige optag af elever. Meget tyder på, at branchen i de kommende år vil få brug for øget
tilgang af arbejdskraft, hvorfor erhvervsuddannelserne bliver en væsentlig kilde til rekruttering.
Beskæftigelsesmulighederne forventes at være relativt gode inden for vejgodstransportområdet de
kommende 2-3 år.
Udvalget har fastsat flg. initiativer i forhold til ovennævnte:
1. Markedsføring af TURs hjemmeside www.transportuddannelser.dk med fokus på
erhvervsuddannelser inden for transportområdet.
2. Markedsføring af mentoruddannelse for oplæringsansvarlige i transportvirksomheder.
3. Lancering af digitalt dialogværktøj til brug for virksomheder, skoler og ledige.
4. AUB-ansøgninger behandles, vurderes og attesteres to gange årligt.
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

5. TUR afsætter midler til sikring af løbende information til virksomhederne om rammer, vilkår og
bonusordninger ved ansættelse af lærlinge. Dette sker gennem www.tur.dk og via nyhedsbreve,
der videreformidler relevant viden om praktikpladser.
6. TUR leverer løbende artikler til aviser og fagblade omkring erhvervsuddannelserne inden for
transportområdet.
7. TUR har i samarbejde med en række brancheorganisationer etableret
hjemmesiden www.meritvejen.dk med information til virksomheder om erhvervsuddannelser
for voksne.
8. Udvalget fortsætter arbejdet med den løbende kvalitetsudvikling ved kontaktmøder med EUDskolerne, udvikling og revidering af uddannelsesbøger og logbøger, samt etablering af relevante
faglæreruddannelser.
9. Udvalget tilbyder skolerne et digitalt realkompetencevurderingsværktøj til dokumentation og
synliggørelse af uddannelsesveje fra ufaglært til faglært status inden for
transportuddannelsesområdet. Dette værktøj, som støttes af parterne i forbindelse med
kompetencefondenes uddannelsesindsats, understøtter gennemsigtighed og synlighed for
brugerne (elever og virksomheder), når vejen til faglært status skal afdækkes og kortlægges. Det
er således udvalgets opfattelse, at dette værktøj bidrager til, at flere får interesse for
erhvervsuddannelserne og i øvrigt dermed understøtter en positiv udvikling i forhold til antallet
af praktikpladser.
10. TUR gennemfører i samarbejde med Transportens Uddannelsesfond en målrettet kampagne
over for folkeskolerne (9. til 10. klasse) om brug af computerspillet ”Cargo Dynasty”, som et
centralt værktøj til almen indlæring i transportfaglige emner og til synliggørelse af
arbejdsområder i transportbranchen. Kampagnen kulminerer i et landsmesterskab for
folkeskoleklasser på DM-Skills 2017.
11. TUR deltager med demonstrationsfag på DM-Skills 2017 og markedsfører samtidig de øvrige
erhvervsuddannelser inden for transportområdet.
12. Arbejdsmarkedets parter gennemfører en kampagne ”job i transport”, der via hjemmesiden
www.jobitransport.dk og besøg på folkeskoler landet over, sætter fokus på
uddannelsesmuligheder inden for transportområdet.

beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen
Dato:
13/10 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til
Veterinærsygeplejerske
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
182
63
0
0
0

2014
202
72
0
0
9

2015
183
76
0
0
6
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Nøgletal:
Fuldførte *
Disse tal dækker over både trin 1 og trin 2. Det
halve er mere korrekt. Yderst få stopper på trin1
Fuldførelsesprocent **

2013
135

2014
120

91

91

2015

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013*

2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,88
0,09
0.0116
-

0,86
0,09
0
-

0,87
0,05
0
-

0,81

-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Beskæftigelsesprocenten viser konjunkturerne for branchen. Der har i perioden 11- 14 været tydelig
nedgang i mængden af arbejde på dyreklinikkerne pga. krisen.
Det er en uddannelse som hovedsagelig søges af nordiske piger Derfor er der ingen forskel mellem
kønnene og etniciteten.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet

2

(Sæt kryds)

Ja

Nej
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes
endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning.
Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal
indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal
dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Uddannelsesordningen er blevet ændret så den skulle tilgodese den nye autorisationsbekendtgørelse, det
synes at fungere efter hensigten.
Udvalget har ændret på kravene for at blive praktikvært, for at tilgodese ønsket om flere praktikpladser.
Det har fungeret efter hensigten. Der er godkendt 16 nye steder i 2016 hvilket er mere end 10 % nye
praktiksteder.
Det første år er gået siden adgangsbegrænsningen blev fjernet fra uddannelsen på trods af udvalgets
henstilling. Der er i skoleåret aug. 15- juni 16 optaget 278 elever på GF2. Branchen har ingen chance
for at håndtere et så stort antal elever. Langt over halvdelen af de elever, som er startet på
grundforløbet kan ikke fortsætte uddannelsen. Uddannelsen er ikke kompetencegivende til andre
uddannelser, eleverne ender i en blindgyde. De har spildt et GF 2 forsøg og en god del skattekroner.
Desuden får 50 norske elever betalt hele deres uddannelse af den danske stat pga. fjernelsen af
adgangsbegrænsningen, da uddannelsen nu er blevet gratis for dem.
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6. Praktik og praktikpladser
Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udvalget arbejder i samarbejde med skolen og det lokale uddannelsesudvalg på at forbedre
praktikerklæringerne og dialogen mellem skole, praktikvært og udvalg for at øge kvaliteten i
praktikuddannelsen. Udvalget har optimeret antallet af besøg hos praktikværterne for igennem dialog at
fjerne evt. misforståelser, uoverensstemmelser samt øge kvaliteten i praktiktiden.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Det tyder på, at der er tilstrækkelig antal praktikpladser til at tilgodese branchens krav til færdig
uddannede. Beskæftigelsesprocenten er faldet lidt, hvilket betyder en svag overproduktion af
færdiguddannede, men kan også skyldes de almindelige variationer som er i branchen.
(Der er her set bort fra det store optage af elever på GF2 som følge af fjernelsen af
adgangsbegrænsningen.)
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
76
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

80

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

81

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Det ser ud til at krisen nu er ved at være overstået for branchen. Derfor vil flere dyreklinikker have en
omsætning som gør det muligt at have elev/flere elever.
5
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III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Beskriv: Udvalget har indført en forsøgsordning, hvor det er muligt for godkendte klinikker, at have
eleverne i en fastsat periode på satelitklinikker, som ikke til fulde lever op til kravene for at have elever.
Det er muligt hvis klinikkerne mener, at eleverne vil kunne styrke bestemte kompetencer ved denne
udstationering. Denne forsøgsordning vil blive fulgt nøje i de kommende år inden der tages beslutning
om det kan gøres permanent og klinikkerne derved kan have flere elever.
Der er stor forskel mellem elevernes uddannelsesønsker og de fremtidige beskæftigelses muligheder.
Uddannelsen er et ønskejob for rigtig mange unge piger og der er ikke beskæftigelsesmuligheder for det
store antal elever. Vi har en formodning om at mange forlader branchen nogle år efter endt
uddannelse. Det betyder, at den overkapacitet der er af elever på nuværende tidspunkt kan forsvares.
Men en yderlige overkapacitet af færdiguddannede kan hverken de unge eller samfundet være tjent
med.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato: 13. oktober 2016

Industriens Fællesudvalg

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
71
39
-

2014
80
68
-

2015
92
33
-

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014
42

2015

1
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Fuldførelsesprocent **

90

98

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

-

-

-

-

0,93
-

1,01
-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
(Skriv her)
Antallet af indgåede aftaler svinger fra år til år. Det er typisk de 2 store producenter på området,
Siemens og Vestas der uddanner lærlinge. De fleste af lærlingene er ansat i produktionen inden de går
i lære. Derfor svinger tallene med virksomhedernes behov/beslutning for at sætte uddannelse i værk
blandt medarbejderne.
Ovenstående er også forklaringen på den meget høje beskæftigelsesfrekvens. Virksomhederne
beholder de nyuddannede vindmølleoperatører.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
X
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja
2

Nej
X
X

Nej
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(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

X
X
X

X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
1) Udvalget ønsker at erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør får øget antallet af skoleuger på
uddannelsens to specialer med 2 uger, således at der fremadrettet indgår i alt 22 ugers
skoleundervisning på hvert speciales hovedforløb. Baggrunden for dette ændringsbehov er, at
udvalget har erfaret at branchens virksomheder systematisk bruger erhvervsrettet påbygning,
fordi de har behov for flere certifikatkurser end det er muligt at tage inden for uddannelsens
nuværende tidsramme.
2) Udviklingsudvalget for vindmølleindustrien og Det Lokale Uddannelsesudvalg på uddannelsen
har sammen drøftet uddannelsens praktikmål på de 2 specialer. Drøftelsen mundede ud i et fælles
ønske om mere operationelle praktikmål. Efterfølgende har udvalgets sekretær besøgt de 2
virksomheder i branchen, der uddanner lærlinge for at drøfte praktikmålene. I drøftelsen deltog
både lærlinge og lærlingeansvarlige på virksomhederne. På baggrund af dette forventer udvalget,
at der bliver behov for en revision af uddannelsens praktikmål.
3) I den endelige definition af praktikmålene vil udvalget sikre en bedre sammenhæng til
formuleringen af ”2 års relevant erhvervserfaring”. Udvalget vil derfor se på, om der udover
ændringer i praktikmålene også skal ændres i formuleringen af ”2 års relevant erhvervserfaring”,
så der er et bedre match mellem praktikmålene og ”2 års relevant erhvervserfaring”. Dette skulle
gerne gøre det mere enkelt at afklare voksne til en af de tre EUV spor.
Herudover ønsker udvalget fortsat at uddannelsen fremadrettet udbydes med skolepraktik.
Udviklingsbehovet blev indmeldt på udviklingsredegørelsen for 2016.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X

3
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c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
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X

Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
X
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse:
Ad. b) Speciale:
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
X
c) Trin
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.

4
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Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Udvalget anmodede i sidste års udviklingsredegørelse om, at uddannelsen fremadrettet blev udbudt
med skolepraktik. Udvalget har henover vinteren 2015/16 været i dialog med ministeriet vedr.
behandling af dette udviklingsbehov. Ministeriet har medio august 2016 orienteret udvalget om, at
ministeriet stadig har dette udviklingsønske til behandling. Udvalget afventer ministeriets svar.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Udviklingsudvalget for vindmølleindustrien og Det Lokale Uddannelsesudvalg på uddannelsen har
sammen drøftet uddannelsens praktikmål på de 2 specialer. Drøftesen mundede ud i et fælles ønske
om mere operationelle praktikmål. Efterfølgende har udvalgets sekretær besøgt de 2 virksomheder i
branchen, der uddanner lærlinge for at drøfte praktikmålene. I drøftelsen deltog både lærlinge og
lærlingeansvarlige på virksomhederne.
Endvidere er Udvalget i dialog med Det Lokale Uddannelsesudvalg om kommunikationen mellem
skole og virksomhederne op til skoleperioderne.
Virksomhederne har ytret ønske om årligt tilbagevendende besøg fra Udvalgets sekretær for ad den
vej at sikre løbende kommunikation mellem virksomhedens lærlinge, lærlingeansvarlige og Udvalget.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X
Der er ikke skolepraktik tilknyttet uddannelsen, men der foreligger en ansøgning om at der kan
udbydes skolepraktik. Sekretariatet har kontaktet MBUL og fået anbefalet, at der i denne
udviklingsredegørelse nævnes, at ansøgning om oprettelse af skolepraktik ligger til behandling i
MBUL
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)

5

Nej
X
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Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:
Udvalget har erfaret, at der blandt en del af de nyuddannede operatører er en tendens til at søge væk
fra produktionen og ind i serviceområdet. Udvalget vurderer på den baggrund, at der behov for at
uddanne flere operatører end i dag, for at kunne dække nuværende og fremtidige behov for
arbejdskraft i branchen.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
33
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

36

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

36

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Udvalget vurderer, at niveauet i forhold til 2015 vil stige lidt. Som nævnt ovenfor er der grundet
vandring fra produktion mod serviceopgaver et løbende uddannelsesbehov. Udfordringen er, at det
blandt andet er de ufaglærte eller medarbejdere med andre erhvervsuddannelser end
vindmølleoperatør, der indgås uddannelsesaftale med. Under uddannelse vil de derfor være savnet i
produktionen i skoleperioderne.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
IF vurderer, at det er mangel på praktikpladser på området. IF har på baggrund af denne vurdering
allerede igangsat eller planlægger at igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
Industriens Uddannelser har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder med
godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år, har
fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret status
til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Industriens Uddannelser i gang med at
udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark om hver
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får
information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser er i
gang med at udarbejde fakta-arkene og forventer, at disse vil være udarbejdet for alle uddannelser
primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder,
DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside.
Industriens Uddannelser igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og LUU om
nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter deres
godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages i
slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Det Lokale Uddannelsesudvalg råder i indeværende år over AUB midler. Midlerne bliver brugt til
opsøgende arbejde. Der er kontakt til virksomheder i branchen, der enten ikke har lærling eller
virksomheder, der evt. kan tage flere lærlinge. Kontakten foretages 2 gange i løbet af perioden.
Herudover arbejdes der på en AMU strategi, med et introduktionsforløb til vindmølleindustrien, som
kan være forberedende i forhold til at komme i gang med vindmølleoperatøruddannelsen. Målet med
dette samarbejde mellem kommune, skole og branchen er at forberede ikke-beskæftigede til
uddannelse og beskæftigelse i vindmølleindustrien. Pt er der kontakt til 75 kontanthjælsmodtagere.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg for VVS-energiuddannelsen
12. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen i VVS-energi
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
X
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2,
3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

1

2013
1369
522
89
139
83

2014
1346
560
119
179
81

2015
1346
687
81
120
29
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
373
74

2014
345
77

2015
380
78

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,75
0,11
0,02
0,15
-

0,71
0,15
0,01
0,15
-

0,75
0,11
0,01
0,07
-

0,79
0,09
-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Beskæftigelsesfrekvensen steg fra 2014 til 2015, hvilket følger den positive udvikling i branchen. Der
forventes fortsat vækst de næste fem år, og beskæftigelsesfrekvensen forventes derfor at stige
yderligere.
Der er en lavere beskæftigelse blandt gruppen med anden etnisk baggrund, hvilket ligner den
generelle beskæftigelsesgrad for denne gruppe i samfundet. Udsvingene i forskellen i beskæftigelse
pga. etnicitet bygger på en meget lille personantal, og kan derfor ikke tillægges nogen signifikant
betydning.
Der er ikke registreret nogen kvinder.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
2

Nej
X
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Udvikling af iværksætterkultur
Andet

X

X

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

X

X
X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)
På baggrund af nyudvikling og forbedring af undervisningsmateriale i forbindelse med reformen af
vvs-energiuddannelsen, ønsker fagligt udvalg at foretage tekniske ændringer og justeringer
af kompetencemål i uddannelsesordningen.

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Fagligt udvalg ønsker at foretage tekniske ændringer og justeringer af kompetencemål i
uddannelsesordningen, på baggrund af nyudvikling og forbedring af undervisningsmateriale.
Ændringerne vil ikke medføre ændrede økonomiske konsekvenser
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.
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5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er ikke foretaget nogen ændringer af uddannelsen i forbindelse med sidste års
udviklingsredegørelsen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Det Faglige Udvalg for VVS-energiuddannelsen deltager i 1-2 LUU møder på skolerne, hvor
praktikuddannelsen er et punkt hver gang. Det Faglige Udvalg afholder desuden en LUU konference,
hvor LUU støttes i arbejdet med praktikuddannelsen.
I forbindelse med implementeringen af den nye vvs-energiuddannelse er fagligt udvalg i gang med at
udarbejde nye mere detaljerede praktikvejledninger, således at den enkelte elev og virksomhed har et
bedre dialogværktøj og derved er med til at sikre kvaliteten i vvs-energiuddannelsen.
Det faglige udvalg stiller via LUU censorer til rådighed ved grundforløbsprøven og svendeprøven for
at sikre kvaliteten, og afholder omkostningerne for dette.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

X

Nej

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)
For at sikre god kvalitet af skolepraktikken i praktikcentrene støtter fagligt udvalg op om de Lokale
Uddannelsesudvalg. Til LUU-møderne deltager skolens praktikcenterchef og erhvervskonsulenter.
Fagligt udvalg afholder desuden en LUU konference, hvor kvaliteten i skolepraktikken drøftes.
Fagligt udvalg har gennem sin kontakt til de lokale uddannelsesudvalg understreget behovet for at
følge udviklingen i skolepraktik, arbejdet med at sikre egentlige uddannelsesaftaler samt det
almindelige kvalitetsarbejde med uddannelsen.
Det er fagligt udvalgs opfattelse, at det ikke er alle skoler, der sørger for at holde LUU informeret
med relevante data for at følge dette arbejde, og fagligt udvalg understreger derfor ofte over for både
skoler og LUU-medlemmer, at det er vigtigt, at denne information videregives.
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6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Uddyb på baggrund af nøgletallene ovenstående vurdering:

X

Nej

Antallet af praktikpladssøgende på VVS-energiuddannelsen er faldet fra 81 til 29 fra 2014 til 2015. I
2014 udgjorde antallet af praktikpladssøgende 14,5 procent i forhold til de indgående aftaler. I 2015
var det faldet til kun 4 procent.
Da der er et stigende optag af elever på VVS-energiuddannelsen, er der løbende behov for flere
praktikpladser. På baggrund af det lave antal praktikpladssøgende og den store efterspørgsel i
branchen vurderes det dog, at praktikpladsbehovet er dækket tilstrækkeligt.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
687
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

850

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

850

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Omlægningen af vvs-energiuddannelsen med oprettelsen af et nyt speciale i installationsteknik samt
omlægningen af indholdet i de eksisterende specialer er sket for at imødekomme
kompetenceefterspørgslen i erhvervet, hvilket gør uddannelsen mere attraktiv for virksomhederne.
Branchen oplever en stigende omsætning, hvilket også har en positiv effekt på antallet af
praktikpladser.
Det er derfor fagligt udvalgs forventning, at den nuværende positive udvikling i antallet af
praktikpladser fortsætter de næste år, selvom der dog forventes en stabilisering i 2018.
Der mangler lærlinge i branchen i flere dele af landet, blandt andet Falster, Nordjylland, dele af midt
og Sydjylland hvorfor der er stor fokus på at rekruttere lærlinge til de berørte områder.
Det er en meget høj andel af de TEKNIQ-virksomheder, der allerede er godkendt til vvsenergiuddannelsen har lærlinge, helt præcist 67 %. Fagligt udvalg mener dog fortsat, at der er
potentiale til flere praktikpladser i vvs-branchen, både i TEKNIQ-virksomheder og andre
virksomheder, der ikke er medlem af TEKNIQ. Ligeledes er der potentiale udenfor vvs-branchen.
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Denne reform blev implementeret i sommeren 2015, og det er fagligt udvalgs forventning, at dette vil
føre til, at uddannelsen bliver mere attraktiv for virksomheder, der ikke hidtil har haft lærlinge, fx for
specialiserede virksomheder i vvs-branchen inden for ventilation og energiområdet. Fagligt udvalg vil
følge udviklingen i praktikpladser inden for disse områder.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Beskriv:
Fagligt udvalg er opmærksom på nye arbejdsområder, især uden for installationsbranchen, som kan
give flere praktikmuligheder.
Fagligt udvalg deltager fortsat i 1-2 LUU-møder, hvor praktikcenterchef og erhvervskonsulenter
rådgives af fagligt udvalg.
Fagligt udvalg har i forbindelse med udbudsrunden haft flere møder med skolerne, for at sikre at
uddannelsen blev udbudt på blandt andet GF1 og GF2 på flere geografiske lokationer, med henblik
på at øge rekrutteringen af lærlinge, og sikre øget praktikpladsudbud. Fagligt udvalg er ligeledes gået
efter at få 2 nye hovedforløbsskoler, Mercantec i Viborg og CELF i Nykøbing Sjælland. Fagligt
udvalg er tilfreds med at ministeren har godkendt indstillingerne.
Fagligt udvalg har etableret vvs-energiuddannelsen.dk, som er en markedsføringsportal rettet mod de
unge og mod elever på skolerne, forældre og vejledere. Denne markedsføringsportal vil blive
yderligere udbygget i 2017.
Fagligt udvalg gennemførte op mod sommerferien 2016 en stor markedsføringskampagne på
Facebook og egen nyudviklede hjemmeside (http://vvs-energiuddannelsen.dk/), hvor der blandt
andet ligger film af forskellige unge der fortæller om uddannelsen og ligger en portal hvorfra skolerne
kan hente markedsføringsmateriale til rekruttering af lærlinge.
TEKNIQ understøttede yderligere kampagnen med at udarbejde en rekrutteringsfilm, der blev
lanceret på TV, Facebook og YouTube også op mod sommerferien.
Kampagnen har haft den ønskede effekt, da optaget på vvs-energiuddannelsen er øget betragteligt i
august måned 2016, samt der er en stor stigning på indgåede uddannelsesaftaler på 22 % i forhold til
samme periode i 2015.

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

8

Sagsnr.: 16/01989

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for Værktøjsuddannelsen
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013

2014

2015

Nøgletal:
Fuldførte *

2013

2014

2015

47

36

.

1

158
50
0
6
0

177
70
5
12
0

194
81
0
15
0
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Fuldførelsesprocent **

82

69

.

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,75
0,26

Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,00
Ingen Ingen Ingen
data
data
data
Ingen Ingen Ingen
data
data
data

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,72
0,26

0,80
0,15

0,92
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) har for så vidt angår nøgletallene for erhvervsuddannelsen
isoleret set, ingen bemærkninger. Vi har under EUD reformen ajourført uddannelsen, så den
forventeligt vil kunne imødekomme både aktuelle og også en række af de faglige krav, vi ser for os i
den nærmeste fremtid (0-5 år). I forlængelse af reformarbejdet har Metalindustriens Uddannelsesudvalg
ajourført svendeprøverne, så de matcher tidens krav. Værktøjsproducenterne i Danmark har fortsat
meget stærkt fokus på alle de omkostningsreducerende led og processer, der indgår i moderne
værktøjsfremstilling. Det er alt lige fra emnedesign over fremstillingsprocessen til værktøjet er samlet,
testet og alle kunde- og myndighedskrav er overholdt og dokumenteret. Det er væsentligt at optimere
tidsforbruget til fremstilling af værktøjer, så danske virksomheder også i fremtiden kan konkurrere med
Østeuropa og Fjernøsten.
Fremtiden byder derfor fortsat på mange udfordringer. Først og fremmest har branchen stort fokus
på udviklingen inden for 3D print og specifikt for værktøjsbranchen, er især Additive Manufactoring
(AM) eller 3D metal print er interessant for branchen. I Metalindustriens Uddannelsesudvalg
monitorerer vi selvfølgelig denne udvikling nøje. I første omgang med et nyudviklet
efteruddannelsestilbud inden for AMU området, som netop er blevet godkendt. En væsentlig del af
denne monitering sker i et tæt samarbejde med Værktøjs Industrien i Danmark (VID)
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3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
a.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej

Ja

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)

I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:

1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:

4
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Der er i relation til udviklingsredegørelsen fra 2016 ikke foretaget nogen ændringer på uddannelsen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. I forbindelse med implementering af reformen i
2015 blev mange af MI’s uddannelser revideret i forhold til praktikmålenes udformning og
taksonomi. Værktøjsuddannelsens praktikmål blev i den forbindelse efterset og udvalget vurderede,
at der ikke var behov for justeringer. I løbet af 2017 vil MI for udvalgte uddannelser foretage en
opfølgning på, om den nye taksonomi og de indholdsmæssige ændringer af praktikmål har haft den
ønskede effekt til kvalitetsstyring af praktikuddannelsen.
Kvalitet i godkendelse af nye praktikvirksomheder
Udvalget har igennem en årrække styrket sin administrative håndtering af kvaliteten i
godkendelsesprocedure for nye praktikvirksomheder. Udvalget anvender elektroniske
godkendelsesskabeloner, og vil i 2017 analysere praktikvirksomheders anvendelse af disse
godkendelsesskemaer for at undersøge, om der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der kan
moderniseres. Derudover har udvalget analyseret og systematiseret afgivne afgørelser om delgodkendelser og afslag, hvilket nu danner et betydeligt datagrundlag, som understøtter at praksis
omkring dette bliver mere ensartet på tværs af de mange uddannelser, som Industriens Uddannelser
håndterer godkendelser for.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

X

Nej

LUU arbejde med kvalitet i skolepraktikken
Udvalget er løbende i dialog med medlemmer af LUU for at sikre kvaliteten i både
praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Som opfølgning på reformen har Industriens Uddannelser
via målrettet LUU-nyhedsbrev udsendt konkrete forslag til, hvordan LUU kan arbejde med kvaliteten
i skolepraktikken som led i reformimplementeringen. Industriens Uddannelser har foreslået LUU at
drøfte,
• hvorledes det sikres, at skolepraktikelever får mulighed for at arbejde med faget på de samme
måder, som hos branchens virksomheder, samt
• hvordan eleverne får adgang med de samme redskaber og teknologier, som hos branchens
virksomheder.
Industriens Uddannelser vil fremadrettet have løbende kommunikation med de lokale
uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, både gennem LUU-nyhedsbrev
5
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og gennem besøg hos de lokale uddannelsesudvalg. I løbet af 2017 vil udvalget følge op på, om
centrale LUU´ere har gennemført en egentlig drøftelse af kvalitet i skolepraktikken, som vi tidligere
har opfordret til.

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
Nej
angår praktikpladser?
X
(Sæt kryds)
Der findes 205 praktikvirksomheder som - inden for trin 1 og eventuelt trin 2 - er godkendt til at
praktikuddanne lærlinge på værktøjsuddannelsen. Selvom der ikke er ret mange elever i skolepraktik
på uddannelsen, kan der dog blive brug for en begrænset vækst på uddannelsen for at dække
branchens behov, og det betyder, at der også er brug for lidt flere praktikpladser eller en lidt bedre
udnyttelse af de eksisterende praktikgodkendelser.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
82
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:

90

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:

95

Evt. forklaring på den forventede udvikling:

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
MI vurderer, at uddannelsen har brug for at vækste for at kunne dække nuværende og/eller fremtidig
behov for arbejdskraft. MI har på baggrund af denne vurdering allerede igangsat eller planlagt at
igangsætte følgende indsatser:
Initiativer for at sikre tilstrækkeligt antal praktikpladser:
2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Metalindustriens Uddannelsesudvalg har ultimo 2015 gennemført en gennemgang af virksomheder
med godkendte praktiksteder, så virksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5
år, har fået fjernet godkendelsen. Indsatsen har bevirket, at omkring 3.500 praktikpladser har ændret
status til passiv, hvilket betyder et bedre og mere realistisk overblik over mulige praktikpladser for
praktikpladssøgende eleverne og skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en
række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. Vi har været i dialog med
disse virksomheder og har, såfremt virksomhederne ønskede det, genaktiveret deres godkendelser.
Det er besluttet, at dette vil være en årligt tilbagevendende aktivitet.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser er Metalindustriens Uddannelsesudvalg i gang
med at udarbejde målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette sker i form af fakta-ark
om hver enkelt erhvervsuddannelse, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde
får information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Metalindustriens
Uddannelsesudvalg er i gang med at udarbejde faktaarkene og forventer, at disse vil være udarbejdet
for alle uddannelser primo 2017. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder
med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via
vores hjemmeside.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg igangsatte i 2015 en indsats om at sende data til skolerne og
LUU om nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive senest 3-12 måneder efter
deres godkendelse. Indsatsen er blevet evalueret, og det er blevet vurderet, at indsatsen skal gentages
i slutningen af 2016. Erfaringen fra den første runde er, at udsendelse af listen kan styrke
opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring de nygodkendte virksomheder, som endnu ikke er
kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Initiativer for at øge elevtilgang og dermed sikre tilstrækkelig arbejdskraft:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg er opmærksom på, at det er nødvendigt med øget tilgang af
elever til værktøjsuddannelsen. Derfor arbejder udvalget sammen med andre udvalg, organisationer
og eksterne parter for at skabe synlighed for erhvervsuddannelser – både generelt og specifikt inden
for industriens område. Der er en lang række indsatser, hvoraf følgende kan nævnes:
Projektet Hands-on har relanceret sin hjemmeside, så unge hurtigere og lettere kan blive afklaret om,
hvilken erhvervsuddannelse inden for industriens område, der er noget for dem. Det værktøj vil sikre
flere og bedre match mellem elever og virksomheder inden for industrien.
Hands-on lancerer en digital strategi, hvor ung mandlig youtuber skal synliggøre de tekniske
erhvervsuddannelser over for flere unge. Hands-on er også synlig med ”Makers Space” på blandt
andet Roskilde Festivalen 2016, og som lokale Hands-on events i grundskolen i de kommuner, som
ønsker det. Herudover fokuserer aktiviteter i Hand-on på voksne som potentielle elever, og UUvejledere får gennem projektet inspiration til deres vejledning med brætspillet ”Hand-on games”,
som kan spilles med grundskoleelever for at vise, at faglærte personer har vigtige funktioner i vores
samfund.
Siden lanceringen af faglært.dk i 2015 har portalen haft et stigende antal besøgende. De besøgende
kan læse om indholdet af industriens erhvervsuddannelser og få informationer om skolernes udbud
og starttidspunkter. De besøgende har samtidig mulighed for at lave en vejledende merittest via
portalens realkompetence-testfunktion. Ved at skabe overblik over udbuddet af
erhvervsuddannelserne og ved at give de besøgende mulighed for at lave en vejledende merittest,
bidrager faglært.dk positivt til opmærksomheden og kendskabet til industriens erhvervsuddannelser.
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Hvis de besøgende ønsker at tilmelde sig en erhvervsuddannelse, linker portalen direkte til
optagelse.dk.
MI understøtter også synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger
betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og selve afvikling af fem
konkurrencefag i 2017. I forbindelse med DM i Skills er udarbejdet nye flyers om uddannelserne
målrettet nye elever. MI arrangerer hvert år ML-prisuddeling, hvor talenter inden for industriens
områder hædres. Eventen er samtidig med til at synliggøre vores uddannelser og skærpe den faglige
stolthed i fagene blandt eleverne.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg For Digital Media
13. oktober 2016

Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til web-integrator
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)

Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1
til og med 6.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
X

Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal på 0,70. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2015 er på ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes kommentere udviklingen i nøgletallene

Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i
beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover.
For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget
forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre
uddannelser.

Nøgletal

Nøgletal:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

2013
0
0
0
0
0

2014
0
0
0
0
0

2015
0
0
0
0
0

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2013
406
62

2014
392
65

2015
441
61
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*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen.
**) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes
at fuldføre deres uddannelse angivet i procent.
Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2015, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2013* 2014** 2015*** 2016****

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens aggregeret for 2010-2014
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,41
0,38

0,38
0,42

0,08
0,01

0,13
0,07

0,3
0,43
0,02
0,16
0,04

0,26
0,06
0,03

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2013 baseret sig på færdiguddannede i 2011, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2012,
opgjort i 2013
**) Frekvensen for 2014 baseret sig på færdiguddannede i 2012, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2014
***) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
****) Frekvenserne for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016. De offentliggøres ultimo august 2016 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der er ingen tal om uddannelsesaftaler, da uddannelsen er skolebaseret.
Udvalget bemærker, at beskæftigelsesfrekvensen har været faldende fra 2013-2016. Som følge deraf,
og på opfordring fra REU, har udvalget taget initiativ til at indstille, at den nuværende kvote for GF
2 på 360 elever årligt, reduceres til i 2017 at være 250.
Udvalget bemærker desuden, at videreuddannelsesfrekvensen er høj, sammenlignet med andre
erhvervsuddannelser, hvilket imidlertid muligvis er en konsekvens af manglende tilknytning til
arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Endvidere bemærkes det, at videreuddannelsesfrekvensen er
steget i takt med, at beskæftigelsesfrekvensen er faldet.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan
uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i
forhold til følgende:
a.
Ja
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet

2

Nej
X
X
X
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet

Ja

Nej
X
X

X
X
X

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Udvalget blev i forbindelse med udbudsrunden opfordret til at
”[…] se nærmere på denne fuldt ud skolebaserede uddannelse, der samtidig har meget lave beskæftigelsesfrekvenser,
med henblik på at overveje om der er grundlag for særlige initiativer i forhold til uddannelsen.”
Som første skridt har udvalget indstillet til REU, at den årlige kvote på GF2 på 360 elever årligt,
reduceres til i 2017 at være 250. Som et yderligere skridt vil udvalget rette et kritisk blik på indholdet
af hovedforløbet. Fokus lægges på at skærpe uddannelsens profil, så der skabes en tættere kontakt til
det eksisterende arbejdsmarked.
Revideringen af hovedforløbet vil styre efter at øge det tekniske niveau. Årsagen til dette er, at
resultaterne fra rapporten Virksomheders behov for digitale kompetencer peger på, at uddannelser med et
højt teknisk niveau medfører en lavere ledighed hos de uddannede.
Udvalget vil foretage en mere gennemgribende ændring, som vil omfatte såvel uddannelsesordning
som bekendtgørelse. Udvalget vil udvikle uddannelsen i løbet af 2017. I udvalgets fremtidige
drøftelser, indgår også overvejelse om nedlægning af uddannelsen.
I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i
forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser.
Nyetablering
Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
1

Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget
overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt
overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt
begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig
ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.
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Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Omlægning og revision
Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget
bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller
uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig
ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelsesrevisionen vil ikke få økonomiske konsekvenser. Revisionen vil medføre
ændringer i uddannelsesordningen.
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes
særskilt til ministeriet (bilag 4).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
X
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De
uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og 5.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
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Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Udvalget arbejdede i 2014-2015 på at opdatere den afsluttende prøve på uddannelsen.
Arbejdet blev implementeres med virkning fra august 2016, hvorfor udvalget ikke har haft elever på
den nye ordning endnu, og ej heller kan sige noget om konsekvenserne ved ændringen.

6. Praktik og praktikpladser
6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen
Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens
ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt
2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2.
Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og
centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale
undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3. (lov § 43, stk. 2)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Uddannelsen er skolebaseret.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

Uddannelsen er skolebaseret.

X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenterpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der nødvendig og tilstrækkelig kapacitet, hvad
Ja
angår praktikpladser?
(Sæt kryds)
Uddannelsen er skolebaseret.

Nej

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015:
0
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2017:
0
Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2018:
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Evt. forklaring på den forventede udvikling: Uddannelsen er skolebaseret.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 22, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Beskriv: Uddannelsen er skolebaseret.

Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan

Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med
links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for.
Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes
suppleres med links og bilag.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet torsdag 13. oktober 2016 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

2

§ 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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